
LEANDRO KARNAL APRESENTA PALESTRA ‘MODELO, REGRA E 
TRANSGRESSÃO’ NO TEATRO BRADESCO, EM SÃO PAULO 

 
No dia 28 de maio, o historiador pop aborda os dilemas sobre sucesso, carreira e 

educação. Ingressos já estão à venda. 
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Sucesso de público em suas palestras Brasil afora, e com mais de um milhão de 
seguidores nas redes sociais, Leandro Karnal ministra um encontro com tema Modelo, 
Regra e Transgressão no dia 28 de maio, no Teatro Bradesco, em São Paulo. A 
realização é da Kratos Klio e Opus Promoções.  
 
Os ingressos já estão à venda no site Uhuu.com, com valores a partir de R$ 50. 
   
A partir de um debate entre autonomia e códigos, o pensador busca na História e na 
Filosofia um aprofundamento para dilemas sobre sucesso, carreira e educação, além 
de abordar o eterno choque entre regular e transgredir. Essa é uma ótima chance para 
repensar empresas, famílias, escolas e projetos pessoais.  
 

https://teatrobradescosp.uhuu.com/


As leis se multiplicam e as infrações também. Nas empresas e nas famílias, cresce o 
choque na vontade de disciplinar o impulso transgressor. Mas a partir daí vêm os 
questionamentos como: vence quem ultrapassa normas ou permanece fiel ao sistema 
estabelecido? Felicidade e empreendedorismo estariam sempre no nicho da rebeldia? 
Quem poderia ser o futuro vencedor do diálogo dos algoritmos com o livre arbítrio? 
Disciplina é inimiga da liberdade? Essas e outras questões serão abordadas na palestra. 

  
SOBRE LEANDRO KARNAL 
 
Leandro Karnal é historiador, doutor em História Social pela USP e professor na 
UNICAMP.  É reconhecido em todo o País como importante intelectual e formador de 
opinião. Participa frequentemente de programas como o Jornal da Cultura, Café 
Filosófico entre outros.  Alguns de seus livros estão entre os mais vendidos do Brasil, 
como Todos Contra Todos; Diálogo de Culturas; Pecar e Perdoar; A Detração – Breve 
Ensaio Sobre o Maldizer; História dos Estados Unidos e Conversas Com Um Jovem 
Professor. É colunista fixo do jornal O Estado de São Paulo e tem participações diárias 
nas rádios e canais de TV do grupo Bandeirantes. Sua página do Facebook ultrapassou 
1 milhão de seguidores e seus vídeos e frases circulam pela internet com enorme 
popularidade. 
  
LEANDRO KARNAL  
MODELO, REGRA E TRANSGRESSÃO  
Dia 28 de maio 
Terça-feira, às 21h 
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo) 
www.teatrobradesco.com.br 
  
INGRESSOS 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Frisas 1 R$140,00  R$ 70,00 

Frisas 2 R$120,00  R$ 60,00 

Frisa 3 R$50,00 R$ 25,00 

Balcão Nobre R$100,00  R$ 50,00 

Plateia (O a W) R$160,00  R$ 80,00 

Camarote  R$180,00  R$ 90,00 

Plateia (A a N) R$180,00  R$ 90,00 

  
- 50% de desconto para Clientes Bradesco e guichê exclusivo na bilheteria do Teatro. 
Desconto limitado a quatro ingressos por sessão para titulares dos cartões de crédito e 
débito (exceto cartão pessoa jurídica Bradescard). Limitado a quatro ingressos por 
sessão para o titular e cota de 240 ingressos por sessão;  
- 40% de desconto para cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até dois 
ingressos por titular.; 
  
* Descontos não cumulativos com meia entrada e outras promoções, limitado até 200 
ingressos de cada sessão/espetáculo. 

http://www.teatrobradesco.com.br/


** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas 
nos canais de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que 
comprovem a condição de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call 
center, a comprovação deverá ser feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e 
no acesso à casa de espetáculo. 
*** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-
entrada e os tipos de comprovações oficiais em São Paulo: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de 
documento de identidade oficial com foto. 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, 
entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e 
Diretórios Acadêmicos. Mais informações: www.documentodoestudante.com.br  
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão 
de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência 
ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a 
aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, 
de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar 
acompanhados de documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 
anos) mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela 
Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de 
documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade 
oficial com foto. 
- DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE 
CARGOS DO QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS 
mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de 
São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto. 
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO 
mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de 
São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto. 
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a 
condição 
do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, 
será exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
  
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo. 
  
Capacidade: 1457 pessoas 
Acesso para deficientes 
  
Estacionamento:  
Isento até 15 minutos 
Compras no Záffari acima de R$ 40,00 = 3h de isenção 
Self: Primeiras 2 horas = R$ 12,00 

http://www.documentodoestudante.com.br/


Hora adicional = R$ 2,00 
Valet Parking: 1ª hora = R$ 16,00 
Hora adicional = R$ 10,00 
Motos: Primeiras 2 horas = R$ 10,00 
Hora adicional = R$ 2,00 
  
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
Ingresso Rápido: 4003-1212 
www.ingressorapido.com.br 
Bilheteria Teatro Bradesco: Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São 
Paulo Horário de funcionamento: Domingo a Quinta das 12h às 20h, Sexta e Sábado 
das 12h às 22h. 
  

 
Assessoria de Imprensa do Teatro Bradesco: 

Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br  
Anne Gigliucci – (11) 99946-4292 – imprensa@agenciataga.com.br 

 
Apoio de assessoria de imprensa: 

Mauren Favero – 51 3235.4509 - mauren.favero@opuspromocoes.com.br 
Letícia Rech – 51 3235.4509 - leticia.rech@opuspromocoes.com.br 
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