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Descrição: 
 
“Leituras do Oriente” propõe um olhar criativo, lúdico e intercultural para 
obras literárias infanto-juvenis do e sobre o Oriente. Buscando incentivar um 
contato renovado com bibliotecas e seus livros, “Leituras do Oriente” faz 
parte do projeto guarda-chuva “ConvidAção de Leitura” - nossa forma de 
nomear a atividade que é usualmente conhecida como “mediação de leitura”. 
O prazer da leitura e a curiosidade por conteúdos, temas e formas literárias 
caminham de braços dados com a habilidade de ler criativamente e de 
conectar leituras com experiências pessoais e coletivas. A atividade propõe 
uma relação íntima e próxima com os livros, permitindo que a própria 
experiência de leitura seja sentida e experimentada sensorialmente. 
 
Dois artistas/”convidadores de leitura” circulam em cortejo com voz e violão, 
apresentando canções que são um verdadeiro convite à leitura criativa. 
Munidos de uma bússula gigante, durante o cortejo abordam o público 
perguntando se alguém viu ou se sabem onde está o “Oriente”. Jogando com 
os conceitos de Oriente/Ocidente, Leste/Oeste, Norte/Sul, convidam o público 
para se unir ao cortejo e ajudar a encontrar esse tal de “Oriente”. Após o 
cortejo, na biblioteca ou em espaços de leitura similares, um pano ao estilo 
oriental é estendido no chão, junto com o/os livro/os apresentado/os. De 
forma lúdica e interativa, o público é instigado a entrar num universo de 



formas, temas, contextos e questões relacionados ao oriente. A atividade 
ocorre no formato de contação de histórias interativa, em que o público é 
convidado, por meio de dinâmicas lúdicas, a se colocar no lugar de 
personagens, situações e contextos, tendo o livro como fio condutor da 
atividade. Questões de gênero, interculturalidade e respeito às diferenças e 
minorias sociais surgem como forma de trazer os assuntos dos livros para 
mais perto de nossa experiência atual. A atividade é finalizada com canções 
que convidam o público a dar continuidade à leitura. 
 
“Leituras do oriente” faz parte das pesquisas sobre interculturalidade e artes 
integradas, realizadas pelo Núcleo Reinventachão. 
 

 
 
Repertório para os encontros: 
Livros infantis e juvenis do e sobre o Oriente, tais como: Trilogia da escritora 
canadense Deborah Ellis sobre o Afeganistão (“A outra face. História de uma 
garota Afegã”, “A viagem de Parvana. Mais histórias de uma garota afegã” e 
“Meu nome é Parvana: outras histórias de uma garota afegã”); “Nos passos 
de Aladim”, de Thierry Aprile; “O turbante da sabedoria”, de Illan Brenman 
(escritor israelense radicado no Brasil); “Contos e lendas das Mil e uma 
noites”, de Gudule, dentre outros. 
 
Público alvo: A atividade é para toda a família, pois embora seja voltada 
principalmente para o público infanto juvenil, é de grande interessante para 
os adultos, também. 
 
Duração: 1h. 



 
 
Contato:  
tamara.arteeducacao@gmail.com 
reinventachao@gmail.com 
11-983520109 
www.reinventachao.worpress.com  
www.facebook.com/nucleoreinventachao/ 
 
Integrantes:  
Tamara Grigorowitschs, contadora de histórias, dançarina e pesquisadora. 
Luciano Antonio Carvalho, músico, compositor e ator. 
 

 



Quem somos: 
O Núcleo Reinventachão é um núcleo de criação e performance em artes 
integradas, que articula intervenção artística, dança, música, contação de 
histórias, improvisação e processos de criação coletivo. Entre os seus 
trabalhos estão a contação de histórias intercultural “Ciranda de histórias“, 
“Lili e a pedra mágica“ (contação de histórias para crianças pequenas); as 
intervenções artísticas “Quintal de estar“, “Isso aí que você sabe“ e 
“Abracadabra, isto é um quintal!”. Criaram e ministraram o curso 
“Interculturalidade em movimento“, articulando dança, música e ritmo. 
Oferecem ainda oficinas de intervenção artística, dança e contação de 
histórias e composição musical, para crianças e adultos.  
 
 
Currículos resumidos: 
Tamara Grigorowitschs é contatora de histórias, dançarina e pesquisadora 
(pós-graduada em educação e em sociologia da cultura pela USP). É autora 
do livro “Jogo, mimese e socialização: os sentidos do jogar coletivo”, 
Alameda Editorial, 2011, Atualmente, realiza pesquisa de linguagem na 
articulação de danças étnicas com contação de histórias. É praticante de 
danças étnicas variadas, com especial destaque para o Kathak, dança 
clássica indiana que conta histórias por meio de movimentos e gestualidades. 
Trabalhou com Ana Maria Amaral na confecção de bonecos e objetos 
cênicos para o espetáculo Dicotomias, fragmentos skizofrê, do grupo de 
teatro de animação O Casulo. Desde 2015, vem desenvolvendo trabalhos de 
cunho intercultural mesclado com artes-integradas, em cursos, oficinas e 
apresentações para públicos variados. Atuou por 2 anos na coordenação de 
artes integradas para filhos de refugiados e migrantes (Instituto Adus; Casa 
do Migrante). Ministrou cursos e oficinas de danças étnicas junto ao Espaço 
Rasa; ao Sasf Capão Redondo; ao Centro de Referência da Mulher - Capão 
Redondo, ao Centro de Referência da Mulher - 25 de Março, no CÉU Quinta 
do Sol. Coordenou oficinas de formação em contação de histórias e artes 
integradas para educadores junto à Diretoria Regional de Educação - DRE 
Penha. Tem realizado diversas performances de contação de histórias 
interculturais em instituições variadas, para públicos infantil e adulto (CCA 
Alegria; Sasf Bela Vista, Associação Anima/Casa de apoio a soropositivos, 
diversas escolas etc.). Ministrou o curso Interculturalidade em movimento, no 
Sesc Campinas (2016), no qual apresentou resultados de suas pesquisas de 
danças étnicas circulares e arquétipos interculturais. Atua como fundadora, 
artista e pesquisadora do Núcleo Reinventachão, desde 2016, na criação e 
execussão de oficinas, performances, cursos e apresentações em artes 
integradas. Em 2017, trabalhou da produção do espetáculo musical 
Encontraponto. Participa da criação e apresentação das intervenções 
artísticas para rua, espaços públicos e espaços compartilhados Isso aí que 
você sabe, Quintal de estar no arraial (Sesc Osasco, 2017) e Quintal de estar 
(Bibliosescs, Sesc Osasco, 2018). 
 
Luciano Antonio Carvalho é músico e ator, formado em composição e 
regência pelo Instituto de Artes da UNESP. Estudou piano (Rosa Corvino) e 
canto (Cida Moreira). Gravou o CD “Cancioneiro” (1999) e teve composições 
e arranjos interpretados e gravados por diferentes artistas e grupos, como 



Cida Moreira, Martha Herr, Milton Monte, Samuel Kerr, Octrombada e 
Trombada Auê, entre outros. Estreou, em 2017, na sede do Núcleo 
Reinventachão, a série de apresentações Encontraponto, com composições 
próprias e de parceiros. Trabalhou como compositor, diretor musical, 
preparador musical, professor de música e como ator em diversos processos 
e montagens: Núcleo Reinventachão (Quintal de estar e Quintal de estar no 
arraial – intervenção, 2017; Ciranda de histórias, contação, 2017; 
Interculturalidade em movimento, curso ministrado em 2016); Coletivo 
Território B (as peças Banalidade, 2013, e Vozes para Desmoronar 
Paisagens, 2015; e as intervenções Coral Analino, 2013-17, Território de 
Linhas, 2014-16, Teto de Areia, 2015, entre outras); La Leche (“Salve 
Malala”, 2016, de Alessandro Hernandez, com Léia Rapozo e direção de Cris 
Lozano; Ninguém encontra alguém, 2016, peça de Peter Asmussen, direção 
de Gisela Cárdenas; Brava Companhia (Corinthians, Meu Amor – Uma 
homenagem ao TUOV – 2011); Núcleo Girândola (Melancia e Coco Verde, 
2009, Comigo meu umbigo, 2012, a intervenção Rua de rimas, 2013, e a 
peça Miragem, 2017); Teatro Por Um Triz (Malazarte em toda parte, 2012, 
Vassilisa, a sabida, 2012 e O mistério do sapato desaparecido, 2015); Teatro 
de la Plaza e Teatro Por Um Triz (Águas de L’avar, 2013; N3 (A Criatura, 
2010); A Hora da História (A menina da lagoa , 2016, e Por um fio, 2012, 
ambas em parceria com a Cia Conto em Cantos e com direção de Juliana 
Offenbecker; e Tic Tac, 2010, de Maurício de Barros, e EscondeOnde, de 
Roberto Romagnoli, ambas com direção de Jackie Obrigon); Forte Casa 
Teatro (Sobre concreto sonho, 2011, Arapucaia, 2009 e Alembrar, 2007); 
Uzina Uzona (Os Sertões – A Terra, 2002, com direção de José Celso 
Martinez Corrêa); Santa Joana dos Matadouros, 2010, direção de Zé 
Renato); Teatro de Narradores (Um dia de Ulysses, 2008, e Cabaré Paulista 
do Manifesto contra o trabalho, 2006); O Grito (Poe Edgar – 2009); Teatro 
do Motim (Processo Macário – 2006); CiaDeTodoDia (PbrinPcar PdanPçar 
– 2007). Trilhas sonoras dos filmes: de Mirrah Iañez, Bumba bumba com a 
Minha Própria Macumba (2014), Estátuas Vivas (2012) e Para Belo Monte 
(2012); de Bia Gomes e Camila Galhardo, Alvura (2008). 


