
 

XII PROGRAMA DE FORMAÇÃO CULTURAL DO INSTITUTO GIRASSOL 

 

Av. Paulista, Vão do MASP, Parque Trianon, Conjunto Nacional 
Casa das Rosas, Itaú Cultural e Centro Cultural FIESP Ruth Cardoso 

Filme: José e Pilar 

 

Neste Programa de formação cultural, fizemos um passeio guiado pela Av. Paulista, Vão do 

MASP, Parque Trianon, Conjunto Nacional e também visitas monitoradas à Casa das Rosas, 

ao Itaú Cultural e ao Centro Cultural FIESP Ruth Cardoso. Por fim, assistimos ao filme José e 

Pilar. 

Iniciamos nosso programa em frente à Casa das Rosas, onde houve as boas vindas aos 

participantes e a apresentação do programa por Paula Torres. Em seguida, tivemos a 

exposição do Fabiano Garcia sobre a Avenida Paulista, sua construção e ocupação ao longo 

dos anos, a cidade de São Paulo no período do café, os diferentes estilos arquitetônicos e 

artísticos presentes na avenida. 

Em seguida, entramos na Casa das Rosas, projetada por Ramos de Azevedo para ser a 

residência de sua filha. A casa é assim chamada devido ao jardim que a rodeia. Desde 1991, 

é um local de celebração da poesia, da literatura e arte em geral – Espaço Haroldo de 

Campos de Poesia e Literatura. 

Saindo da casa das Rosas, caminhamos pela Av. Paulista, observando os principais edifícios e 

marcos arquitetônicos e culturais. Visitamos a exposição “Egito sob o olhar de Napoleão” – 

no Itaú Cultural e depois tomamos um gostoso lanche na lanchonete da Reserva Cultural, no 

Edifício Gazeta. Após o lanche, mais uma visita monitorada: exposição fotográfica “As 

construções de Brasília” – Centro  Cultural FIESP – Ruth Cardoso. Uma das participantes nos 

contou que seu pai trabalhou na construção de Brasília. 

A próxima parada foi no Parque Trianon e depois no Vão do MASP. Por fim, fomos para o 

Conjunto Nacional, na Livraria Cultura, onde estava acontecendo a Vira Cultura. Saindo de lá, 

fomos assistir ao filme “José e Pilar”, no Cine Livraria Cultura e com direito a pipoca! 

Foi um dia cheio de aprendizado e diversão! 

Paula Torres 

 


