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O Parque Ibirapuera possui 10 portões de acesso com horários e atendimentos diferenciados. Confira: 
 

ACESSO A PEDESTRES: 

- Avenida IV Centenário, portões: 05, 06 e 07A 

(UMAPAZ); 

- Avenida Pedro Álvares Cabral, portões: 02, 03, 

04, 09 e 10. 

- Avenida República do Líbano, portões: 07, 08 e 

09A. 

 

ACESSO A VEÍCULOS: 

- Avenida Pedro Álvares Cabral: 

Portão 03 – Livre a visitantes (zona azul) e veículos 

autorizados 

Portão 10 – apenas a credenciados, não podendo, 

portanto, ser utilizado por visitantes. 

- Avenida República do Líbano: 

Portão 07 - Livre aos visitantes mediante uso 

cartão Zona Azul. 

- Avenida Quarto Centenário: 

Portão 05 – apenas a credenciados, não podendo, 

portanto, ser utilizado por visitantes. 

 

HORÁRIO DOS PORTÕES: 

- Portões: 02, 05 e 10, das 05h às 00h. 

- Portões: 04, 06 e 09, das 05h às 22h. 

- Portões: 07, 08 e 09A, das 06h às 20h. 

- Portão: 07A, das 07h às 16h. 

- Portão 03 – pedestres até às 00h / veículos até às 

22h. 

 

HORÁRIO DOS PORTÕES, SOMENTE AOS 

SÁBADOS NO “IBIRA 24H”: 

- Portões de acesso a veículos fecham às 22h00, 

todos os veículos no interior do Parque devem sair 

até meia-noite, exceto veículos credenciados. 

- Portões de acesso a pedestres fecham às 22h, 

exceto os Portões 02 e 10 com livre acesso 24h. 

Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/svma 

Recomenda-se ao visitante o uso dos meios de 

transporte: ônibus, integração metro-ônibus, táxi, 

bicicleta ou a pé. 

*Maiores informações para acessos e conduções 

ao parque, entre em contato com a SPTRANS pelo 

telefone 156 ou site: www.sptrans.com.br

file://SVMAEXTC231/Ibira2015/01.PROGRAMAÇÃO2018/07.JULHO2018/Programação%20de%20Eventos%20Parque%20Ibirapuera%20JULHO%202018%20svma.docx%23_Toc517949328
http://www.sptrans.com.br/


 
PARQUE IBIRAPUERA – ÁREAS EXTERNAS 
 

FONTE LUMINOSA  

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral s/n - Portão 10 
 

FONTE LUMINOSA 
ESPETÁCULO DA FONTE LUMINOSA  
Sábados e Domingos até 25 de Novembro de 2018:  
Show das águas com projeção de luzes e som:  
Sábado e Domingo, 20h30 às 21h00 | 21h00 às 21h30 
 
ESPETÁCULO DA FONTE MODO ORNAMENTAL  
Show das águas:  
Segunda a Sexta, 9h00 às 12h | 14h às 17h | 19h às 21h 
Sábado e Domingo, 9h às 12h | 14 às 18h  
Responsável: Ministério da Cultura, Divina Comédia, Elfus Eventos e Cartão Elo. 
 

 

MARQUISE     

 
27º ANIVERSÁRIO DE LEI DE COTAS 
Terça-feira dia 24 de junho, das 10h às 14h 
Responsável: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência e Camara Paulista para Inclusão da Pessoa 
com Deficiência.   
O 27° Aniversário de Lei de cotas vem comemorar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho. Lei essa que tem sido fundamental para garantir o acesso de pessoas com deficiência a vagas no 
mercado de trabalho e estabelecer a obrigatoriedade da contratação de trabalhadores com deficiência nas 
empresas. 
 

QUADRA SOCIETY   

 
FINAL DO 9º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AMPUTADOS 
Sábado dia 14 de junho, das 8h às 14h 
Responsável: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência.   
A quadra society do Parque Ibirapuera será palco da rodada final do Campeonato Paulista de Futebol de 
Amputados. O torneio, promovido pela Associação Brasileira de Desporto para Deficientes Físicos (ABDF), 
com apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer (SEME), 
Verde e Meio Ambiente (SMVA) e Pessoa com Deficiência (SMPED). Contará com cerca de 4 times 
competindo pela taça, além de seus torcedores. 
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SERRARIA   

Acesso: Av. República do Líbano - Portão 07 
 
TAI CHI 
Todas as segundas e sexta-feiras às 10h30. 
Responsável: UMAPAZ/SVMA. 
 
DANÇAS CIRCULARES  
Todo primeiro domingo do mês, das 10h às 12h. 
Responsável: UMAPAZ/SVMA - Focalizadores: Lena das Dobraduras, Maria Lucia Souza (Malu) e Cathia 
Santos Bueloni - contato: mlps.luz@gmail.com / dobraduraslena@ig.com.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dobraduraslena@ig.com.br
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PARQUE IBIRAPUERA – EQUIPAMENTOS 
 

AUDITÓRIO IBIRAPUERA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Contato: 3629-1075 | info@auditorioibirapuera.com.br  
Informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
 

1 JUL 2018 | 19h 
Abacaxepa 
em show do EP Abacaxepa 
A banda – com traços tropicalistas na performance e na sonoridade e influências musicais que vão do rock 
ao samba – faz o show de seu EP de estreia, Abacaxepa (2018). O repertório da apresentação é composto 
de canções autorais, como “O Dia que Maria Levantou” e “Pimenta”, além de inéditas e algumas surpresas. 
O grupo é formado por Bruna Alimonda (vocal), Carol Cavesso (vocal), Rodrigo Mancusi (vocal), Fernando 
Sheila (baixo), Juliano Veríssimo (bateria), Ivan Santarém (guitarra) e Vinícius Furquim (teclado e vocal). O 
espetáculo conta com a participação de Juliana Strassacapa e Mateo Piracés-Ugarte (francisco, el hombre) 
e de Lucas Coimbra (Samuca e a Selva). 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) 
[classificação indicativa: 10 anos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
27 de julho de 2018 | 21h 
Ava Rocha 
em lançamento do disco Trança 
Após os álbuns Diurno (2011) e Ava Patrya Yndia Yracema (2015), Ava Rocha lança o seu terceiro disco, 
Trança (Natura Musical), protagonista deste show. Com músicas como “Joana Dark”, “Lilith” e “Periférica”, 
o repertório é composto de criações próprias da carioca e de parceiros – Negro Leo, Dinho Almeida, Iara 
Rennó, Tulipa Ruiz, Bruno di Lullo e Tazio Zambi. No palco, guitarras e teclado, baixo e bateria, percussões e 
a voz da artista se entremeiam, se entrelaçam, se trançam.  
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) 
[classificação indicativa: 12 anos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
28 JUL 2018 | 21h 
Paula Lima 
em Voz e Piano 
Em show inédito denominado Voz e Piano, a artista apresenta canções especiais de sua carreira, como 
“Meu Guarda-Chuva”, além de clássicos da música brasileira, a exemplo de “As Rosas Não Falam”. Com tom 
intimista, a voz da intérprete torna-se a protagonista maior. O pianista Naldo Ramos é quem acompanha a 
cantora.  
duração: 70 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) [livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br | tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
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29 JUL 2018 | 19h 
Fred Martins 
em A Música é Meu País 
O cantor, compositor e instrumentista Fred Martins sobe ao palco, acompanhado por uma banda, com o 
espetáculo A Música É Meu País, homônimo ao seu DVD mais recente, lançado em 2017 (selo Sete Sóis). O 
repertório inclui hits da carreira do artista, como “Tempo Afora”, “Flores” e “Novamente”, além de algumas 
surpresas. A apresentação tem a participação de convidados. 
duração: 90 minutos (aproximadamente) 
ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) 
[livre para todos os públicos] 
A apresentação conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
informações: www.auditorioibirapuera.com.br 
tel.: 3629-1075 ou info@auditorioibirapuera.com.br 
 
 

BOSQUE DA LEITURA 

Av. República do Líbano, 1151 - Portão 7 (ao lado do Viveiro Manequinho Lopes) 
Tel.: 11 5574-5045 – Fax: 11 5573-4180 (administração do parque) 
bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br 
Todos os serviços do Bosque da Leitura são gratuitos. 
Horário de funcionamento: Sábados e Domingos, 10h às 16h  
 

 

CECCO 

Segunda à Sexta, Acesso: Av. IV Centenário – Portão 05 - 8h às 17h 

Responsável: CECCO Ibirapuera - Contato: 5549-7840 | www.ceccoibirapuera.com.br  

 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINAGEM 

Acesso: Av. IV Centenário, Portão 07A 
Responsável: Escola de Jardinagem 
Contato: 5908-3801| Inscrições: oficinasjardim@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/escoladejardinagem 
 
O detalhamento da programação, com atualização ao longo do ano, é divulgado mensalmente pelo Boletim 
Informativo da Escola Municipal de Jardinagem e fica disponível no site. 
 
Oficina, palestra, trilha ou minicurso 
As inscrições são feitas mediante preenchimento de ficha própria para cada atividade (oficina, palestra, 
trilha ou minicurso), disponível no site. Observe as datas a partir das quais as inscrições estão disponíveis. 
Ocasionalmente, os eventos também são divulgados/disponibilizados através de e-mail enviado com pelo 
menos cinco dias de antecedência à data de suas realizações. 
 
 
 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/
mailto:info@auditorioibirapuera.com.br
http://www.ceccoibirapuera.com.br/


6 
 

FUNDAÇÃO BIENAL 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral – Portão 03 
Contato: 55767637 ou 55767641 | e-mail: contato@bienal.org.br ou pavilhao@bienal.org.br 
Informações: www.bienal.org.br 
 
 

MUSEU AFRO BRASIL – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Parque Ibirapuera - Portão 10. 
São Paulo / SP - 04094 050 - Fone: 55 11 3320-8900 
O funcionamento do museu é de terça-feira a domingo, das 10 às 17hs, com permanência até às 18hs. 
Entrada Inteira: R$ 6,00 - Meia Entrada: R$ 3,00 – Grátis aos sábados. Obs.: Conferir no site politica de 
gratuidade.  
Para agendar visita mediada pelos educadores, acesse o site da instituição www.museuafrobrasil.org.br 
 
EXPOSIÇÕES 
 
Exposição de Longa Duração 
A exposição de Longa Duração pretende contar uma outra história brasileira. (...) tem a intenção de 
desconstruir um imaginário da população negra, construído fundamentalmente pela ótica da inferioridade 
ao longo da nossa história e transformá-lo em um imaginário estabelecido no prestígio, na igualdade e no 
pertencimento, reafirmando assim o respeito por uma população matriz de nossa brasilidade. 
  
 Design e Tecnologia no tempo da Escravidão  
Está aberta ao público a reedição de uma das exposições de maior sucesso do Museu Afro Brasil. A mostra 
apresenta mais de 400 peças do acervo do museu, entre objetos de uso doméstico e ferramentas para 
ofícios rurais e urbanos, que contextualizam o conhecimento aplicado na produção de objetos e utensílios 
dos séculos XVIII e XIX. 
  
Sertão Expandido | De 23 de Junho a 29 de Agosto de 2018 
“Sertão Expandido” encerra um hiato de cinco anos desde a última exposição do artista Kboco, e apresenta 
o resultado da transição que o levou de volta ao seu estado de origem, Goiás, onde nasceu em 1978, após 
morar em cidades como Porto Alegre, Olinda e São Paulo. A mostra reúne cerca de dez trabalhos inéditos 
entre pinturas, desenhos, assemblages e intervenções em site specific. 
 
Um Deoscóredes - 100 anos do Alapini Deoscóredes Maximiliano dos Santos | [PRORROGADA] Até 29 de 
Julho de 2018 
A exposição é uma homenagem ao centenário de nascimento de Mestre Didi (1917-2013), Alapini do Ilê 
Asipa e filho de Mãe Senhora (1890-1967) - iyalorixá do Ilê Axé Opô Afonjá. A mostra celebra a obra de 
fôlego inesgotável e as tradicionais e potentes esculturas do artista, produzidas com materiais naturais 
como búzios, sementes, couro, nervuras e folhas de palmeira. 
 
Os Africanos – O olhar europeu da fotografia contemporânea | [PRORROGADA] Até 29 de Julho de 2018 
Muitos foram os fotógrafos que fizeram extraordinários registros dos povos e das manifestações culturais 
África afora. Esta exposição reúne trabalhos de quatro fotógrafos do chamado velho continente que 
conseguiram contribuir, com profundo requinte estético, para uma compreensão artística da África atual. 
São eles: Hans Silvester (Alemanha), Isabel Muñoz (Espanha), Alfred Weidinger (Áustria) e Manuel Correia 
(Portugal). 
 
 

mailto:contato@bienal.org.br
mailto:pavilhao@bienal.org.br
http://www.bienal.org.br/
http://www.museuafrobrasil.org.br/
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África Contemporânea | [PRORROGADA] Até 29 de Julho de 2018 
A exposição África Contemporânea apresenta trabalhos de artistas de países como Moçambique, Benin, 
Senegal, Angola e Gana, tais como Dominique Zinkpè, Aston, Soly Cissé, Yonamine, Gérard Quenun, Owusu-
Ankomah, Oswald, Celestino Mudaulane, Edwige Aplogan, Francisco Vidal e Cyprien Tokoudagba, criadores 
conhecidos por exporem as próprias feridas e acumulações por meio de pinturas, esculturas, instalações, 
desenhos e colagens. 
 
África e a Volta dos Espíritos | [PRORROGADA] Até 29 de Julho de 2018 
A mostra África e a Presença dos Espíritos reúne esculturas, máscaras, asens e moedas produzidas em 
cobre, madeira, tecido, miçangas e fibra vegetal dos tradicionais povos africanos Guro, Fon, Senufo, Iorubá, 
entre outras etnias.  
 
Isso é coisa de Preto: 130 anos da Abolição da Escravidão | Até 29 de Julho de 2018 
Nos 130 anos da abolição da escravidão (1888), o Museu Afro Brasil ressalta a competência, o talento e a 
resistência negra destacando a produção dos séculos XIX e XX, por meio de pinturas, fotografias, litografias, 
esculturas e desenhos que evidenciam e valorizam a fundamental contribuição africana e afro-brasileira na 
construção do país. 
 
Instalação "Más-caras"  
Nesta instalação de Ciro Schu as máscaras traduzem um grito, um clamor de uma sociedade asfixiada pelo 
consumo desmesurado de bens.  Os despojos da sociedade consumista recebem uma representação na 
forma de máscaras amplificadas.  

 
ATIVIDADES EDUCATIVAS 

Para participar das atividades nos finais de semana, é necessário se inscrever e/ou chegar com 15 minutos 
de antecedência ao horário programado e procurar o setor de acolhimento. As vagas serão ofertadas de 
acordo com o horário de inscrição ou chegada. As atividades aos sábados são gratuitas. As inscrições 
podem ser realizadas, por meio dos formulários disponibilizados para cada evento. 
Consulte mais informações e políticas de gratuidade no site do Museu Afro Brasil. 
 
 Brincadeiras do Congo e do Brasil (Programação de férias)  
Terças-feiras, às 11h30, e Sextas-feiras, às 13h30, durante todo o mês de julho 
14 de Julho (sábado), às 15h00 
A partir da visita à exposição de longa duração, os participantes serão convidados a conhecer brincadeiras, 
músicas e histórias que revelam diálogos entre o Brasil e a República Democrática do Congo. As tradições, 
formas de brincar e cantar serão apresentadas como possibilidades de aprender com o corpo, com a voz e 
com a memória.  
 
Atividade gratuita. 
Público-alvo: aberto a todas as idades 
Duração: 1h30 
A atividade é realizada com grupos de no mínimo 5 e, no máximo, 20 pessoas e são voltadas a todas as 
idades. 
Para participar da atividades nas terças e quintas, é necessário chegar 15 minutos antes e se apresentar no 
setor Acolhimento. 
 
Para participar da atividade no sábado (14/07) 
Visitas para grupos espontâneos 
01 de Julho (domingo), às 14h00 
22 de Julho (domingo), às 14h00 
29 de Julho (domingo), às 14h00 
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Aos finais de semana, as visitas para o público espontâneo terão como foco temas relativos aos núcleos que 
compõem a exposição de longa duração e que abordam a História, Memória e Arte dos brasileiros a partir 
da perspectiva afro-brasileira. 
 
Atividade gratuita 
Público-alvo: aberto a todas as idades. 
Duração: 1h30 
As visitas aos finais de semana são realizadas com grupos de no mínimo 5 e, no máximo, 20 pessoas e são 
voltadas a todas as idades. 
Para participar, é necessário chegar com 15 minutos de antecedência ao horário programado e procurar o 
setor de acolhimento 
Aos domingos é cobrado ingresso no valor de R$6. Confira em nosso site a política de gratuidade e meia 
entrada.  
 
LARP – Uma Tarde no Museu (Programação de férias) 
12 de Julho (quinta-feira), 15h30 
Nesse dia acontece o LARP (Live Action Role Playing) no Museu Afro Brasil. Nestas tardes, os educadores 
convidam os visitantes a uma sessão de LARP: enquanto conhecem o acervo do museu, todos participam 
de um jogo no qual “representam” obras de arte. 
Atividade gratuita 
Público-alvo: a partir de 12 anos. 
Duração: 2h00 
 
Visita Temática - Mulheres Negras na América Latina: Presença e Palavra 
21 de Julho (sábado), 14h00 
25 de Julho (quarta-feira), 11h30 
No dia 25 de julho de 1992, na República Dominicana, se instituía o Dia Internacional da Mulher Afro-
Latinoamericana e Caribenha, um marco na luta pela inclusão, justiça e igualdade de direitos para as 
mulheres negras da região. Para celebrar essa data, tendo como ponto de partida a exposição de longa 
duração do Museu Afro Brasil, esta visita temática pretende destacar a presença e a participação das 
mulheres na formação dos Estados-Nações na América Latina e no Caribe. Além disso, os participantes 
serão convidados a refletir a respeito  das experiências dessas mulheres nos processos de enfrentamento 
do racismo e das discriminações, das opressões e das violências sofridas pelas pessoas negras. 
Atividade gratuita. 
Duração: 2h00 
Público-alvo: livre 
 
Aos Pés do Baobá 
28 de Julho (sábado), 11h30 
Durante este evento de contação de histórias ou mediação de leitura, os visitantes terão oportunidade de 
conhecer narrativas africanas ou afro-brasileiras e, em seguida, participar de um bate-papo conduzido por 
integrantes do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil.  
Atividade gratuita. 
Duração: 1h 
Público-alvo: livre 
 
Oficina “Bingana” 
28 de Julho (sábado), 15h00 
Essa oficina tem como matéria-prima a palavra. Os participantes são convidados a conhecer, aprender, 
brincar e refletir sobre provérbios apresentados em três línguas: português, quicongo e lingala (línguas 
faladas na República Democrática do Congo).  
Atividade gratuita. 
Duração: 1h30 
Público-alvo: livre 
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MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA  ( NOVA SEDE - EXTERNO ) 

Acesso e Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 1301  
Terça das 10h às 21h e quarta a domingo das 10h às 18h. 
Entrada gratuita  
Responsável: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo  
Contato: 2648-0254 |Informações: www.mac.usp.br  
 
EXPOSIÇÕES EM ANDAMENTO 
 
VISÕES DA ARTE NO ACERVO DO MAC USP 1900-2000 
26SET16 - (exposição de longa duração) 
A exposição ocupa os sétimo e sexto andares do edifício apresentando o século XX por meio do acervo 
reunido pelo MAC USP, com curadoria das docentes do Museu Ana Magalhães, Carmen Aranha e Helouise 
Costa. São cerca de 140 obras de artistas como Tarsila do Amaral, Amedeo Modigliani, Flávio de Carvalho, 
Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Joan Miró, Anita Malfatti e muitos outros, além de situar as relações 
entre o MAC USP e a Bienal de São Paulo apresentando as obras premiadas que hoje pertencem ao acervo 
do Museu, de nomes como Max Bill e Di Cavalcanti, por exemplo.   
 
INSTAURAÇÃO DO MODERNO 
06ABR17 - (exposição de longa duração) 
A exposição tem como foco o processo de instauração da arte moderna no Brasil que é muito bem 
representado pelo acervo do MAC USP. São obras produzidas no início do Século XX, dentro daquelas que 
talvez tenham sido as mais importantes vertentes da arte moderna: a pintura divisionista de Balla; o uso da 
linguagem abstrata (informal e geométrica) de artistas como Bérard e Vordemberg-Gildewart; a figura 
surrealizante de Maria Martins; e ainda as versões primitivistas de Victor Brecheret. 
 
MAC NO SÉCULO XXI – A ERA DOS ARTISTAS 
20MAI17 - (exposição de longa duração) 
Exposição apresenta um conjunto expressivo de obras que entraram no acervo do MAC USP recentemente, 
doadas por galerias, pela iniciativa privada, através de leis de incentivo e, principalmente, pelos próprios 
artistas. São mais de 100 obras de artistas como Regina Silveira, João Loureiro, Luiz Braga, Iran do Espírito 
Santo, Sandra Cinto, Lucas Simões, Geórgia Kyriakakys, Hugo Curti, Felipe Cama, Albano Afonso, Julio Leite, 
Jonathas de Andrade, Deborah Paiva, Claudio Cretti, Andrea Brown, Vânia Mignone, Marepe e Paulo 
Whitaker, entre tantos outros. 
 
A CASA 
12SET15 – JULHO/18 
Com curadoria de Katia Canton, docente do MAC USP, a exposição compartilha do espírito de estranheza 
comum na arte contemporânea, ao mesmo tempo lúdico e dramático, questionando os materiais e formas 
da construção artística, pensando os limites entre arte e design, permitindo leituras não convencionais e 
instigantes dos objetos e da representação dos papéis que cada obra cumpriria em sua função de 
domesticidade. 
 
VIZINHOS DISTANTES: ARTE DA AMÉRICA LATINA NO ACERVO DO MAC USP 
20JUN15 – 23JUN19 
Exposição apresenta os repertórios artísticos latino-americanos reunidos no acervo do MAC USP ao longo 
de sua história. A curadora Cristina Freire, docente do MAC USP, aborda a contingência heterogênea, 
híbrida, plural e mestiça desse Continente, que estimula um deslocamento do olhar do sul para o sul, nessa 
geografia crítica da arte. 
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RESERVA EM OBRAS 
06MAI17 - (exposição de longa duração) 
Enquanto acontecem as reformas de adaptação de sua reserva técnica – o espaço em que ficam guardadas 
as obras que não estão em exposição – o Museu de Arte Contemporânea da USP mostra ao público parte 
de sua coleção “em trânsito”. São 60 obras, entre pinturas e esculturas, de artistas como Waldemar 
Cordeiro, Maria Bonomi, Antonio Lizárraga, John Graz, Karl Hartung, Manabu Mabe, Yolanda Mohalyi, 
Antoni Tápies, Serge Poliakoff, Mary Vieira, Anatol Wladyslaw e muitos outros. 
 

MUSEU DE ARTE MODERNA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Horário: Terça a Domingo e Feriados, 10h00 às 18h00 (encerramento bilheteria às 17h30) 
Contato: 5085-1300       Informações: www.mam.org.br  
Educativo MAM - Agendamento: 5085-1313 | e-mail: educativo@mam.org.br 
 

Férias no MAM 
Atividades Gratuitas 

Para aproveitar as férias escolares, o Família MAM convida as crianças e seus acompanhantes para 
diferentes experimentações e brincadeiras! 
 
Atividade: Bordando Fotos 
Dia: 05/07 (quinta-feira) 
Horário: 14h30 
Local: Ateliê MAM 
Classificação etária: +4 anos 
Participantes: 25 pessoas (crianças e acompanhantes) 
Descrição: Os participantes farão intervenção sobre fotos a partir da técnica do bordado.  
 
Atividade: "Entre selfies e autorretratos" com o MAM Educativo 
Dia: 06/07 sex 
 Horário: 14h30 
Local: Ateliê MAM 
Classificação etária: + 4 anos 
Participantes: 25 pessoas (crianças e acompanhantes) 
Descrição: Oficina de desenho a partir da experiência de autorretrato com as selfies. 
 
Atividade: Feira de troca de brinquedos 
Dia: 07_07 (sab) 
Horário: 15h 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Proposta que estimula uma prática sustentável e saudável de consumo num ambiente para as 
crianças aprenderem relações de troca, sendo propositoras e protagonistas na sua própria condução. De 
modo engajado e divertido, a proposta é um espaço para se repensar a forma como consumimos, 
envolvendo adultos e crianças na prática de troca. Com MAM Educativo. 
 
 
 
 
 
 

mailto:educativo@mam.org.br
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Atividade: Teatro de sombras 
Dia: 11_07 (qua) 
Horário: 14h30 
Local: Ateliê MAM Educativo 
Faixa etária: + 4 anos 
Participantes: 25 pessoas (crianças e acompanhantes) 
Descrição: Oficina que aborda a criação de objetos tridimensionais em formas livres e numa elaboração 
coletiva para uma narrativa de uma peça. Cada participante criará seu próprio personagem utilizando papel 
cartão preto, e coletivamente será elaborada uma narrativa para as formas serem encenadas num teatro 
de sombras. 
 
12_07 (qui) 
14h30 Experimentações com cinema com Laysa Elias 
Local: Ateliê MAM Educativo 
Faixa etária: + 4 anos 
Participantes: 25 pessoas (crianças e acompanhantes) 
Descrição: O cinema nos faz sonhar quando assistimos. Mas e se nós mesmos pudéssemos construir nossos 
sonhos por meio das imagens? Nesta oficina os participantes irão entrar em contato com exercícios 
audiovisuais e produzirão seus próprios mini-filmes.  
 
Atividade: Caça tesouros no Jardim de Esculturas 
Dia: 13_07 (sex) 
Horário: 14h30 
Local: Ateliê MAM Educativo 
Faixa etária: + 4 anos 
Participantes: 25 pessoas (crianças e acompanhantes) 
Descrição: O público participará de um percurso lúdico ao Jardim de Esculturas cheio de mistérios e 
descobertas. 
 
Atividade: Construção de brinquedos de jornal 
 Dia: 14/07 (sábado) 
Horário: 15h 
Local: Em frente a sala de Vidro 
Classificação etária: livre 
Participantes: livre 
Descrição: Crianças e adultos trabalharão juntos na criação de brinquedos de jornal, como bonecas, piões e 
voadores.  
 
Atividade: Brincadeiras com corda e bambu 
Dia: 18/07 (quarta-feira) 
Horário: 14h30 
Local: Em frente à Aranha 
Classificação etária: + 4 anos 
Participantes: 30 (crianças e acompanhantes) 
Descrição: Brincadeiras da cultura tradicional da infância com corda e bambu. 
 
Atividade: Piquenique com desenhos e esculturas comestíveis 
Dia: 19/07 (quinta-feira) 
Horário: 14h30 
Local: Ateliê MAM 
Classificação etária: + 2 anos 
Participantes: 25 pessoas (crianças e acompanhantes) 
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Descrição: Pensando na alimentação e na ludicidade possível ao trabalhar com os alimentos, os 
participantes experimentarão diversas formas, texturas, cores e sabores ao criarem diferentes composições 
visuais. 
 
Atividade: História brincada com Mirela Estelles e Sandra Bittar 
Dia: 20/07 (quinta-feira) 
Horário: 14h30 
Local: Auditório 
Classificação etária: + livre 
Participantes: 180 pessoas 
Descrição: Neste encontro crianças e adultos são convidados a interagir, estimulados pela narrativa 
permeada de músicas, objetos variados, movimento e brincadeiras tradicionais da infância. As histórias e 
brincadeiras trazem como elemento central o esconder, ação que nos acompanha em todas as etapas da 
vida desde que saímos da barriga da nossa mãe e aparecemos para o mundo, ávidos em descobrí-lo. A 
partir da adaptação das tradicionais histórias do homem do saco e da mamãe cabra e seus cabritinhos, 
revisitaremos a entrada e saída da barriga de uma mamãe onça e de um grande saco - elementos presentes 
nestas versões. Passearemos por brincadeiras que dialogam com estas histórias citadas a cima; como a do 
gato mia, a da senhora dona sancha e outras brincadeiras de esconder que costuram as narrativas. 
 
Atividade: Oficina de música e movimento para bebês com Sandra Bittar 
Dia: 20/07 (sábado) 
Horário: 15h 
Local: Ateliê MAM Educativo 
Classificação etária: + 6 meses até 24 meses 
Participantes: 20 bebês + 20 acompanhantes 
Descrição: Oficina que estimula a interação do bebê com o mundo e a observação do adulto de uma 
construção própria de movimentos e da movimentação do bebê a partir da música. 
 
Atividade: Oficina de yoga e massagem para mães-pais e bebês, com Anne Sabotta, Lua Tatit e Bianca 
Coelho 
Dia 25/07 (qua) 
Horário: 14h30 
Local: Ateliê MAM 
Classificação etária: bebês a partir de 2 meses até 10 meses. 
Participantes: 15 bebês + 15 acompanhantes 
Descrição: Nessa oficina serão experimentadas juntos algumas ferramentas simples e sempre muito 
agradáveis para cuidar do bem-estar físico e emocional tanto dos pais como do bebê, com técnicas de 
massagem e yoga, aprendendo a observar se o bebê está bem na sua pele e como realizar massagens e 
movimentos que garantem, ou reestabelecem, este bem-estar ao longo das principais fases de 
desenvolvimento psicomotor. 
Orientações: Vir com roupas confortáveis, trazer uma toalha grande de banho ou cuero para poder deitar o 
bebê, e uma garrafinha de óleo de massagem 100% vegetal extra virgem (prensado a frio). 
  
Atividade: Brincadeiras e experimentações com tintas naturais com Mirela Estelles  
Dia: 26/07 (quinta-feira) 
Horário: 14h30 
Local: Ateliê MAM 
Classificação etária: +6 meses até 18 meses 
Participantes: 20 bebês + 20 acompanhantes 
Descrição: Neste encontro os bebês explorarão o corpo na relação com tintas feitas artesanalmente com 
elementos naturais. 
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27_07 (sex) 
14h30 Histórias no Jardim de Esculturas: senhor do arco-íris e senhor das pérolas com Barbara Jimenez  
Neste encontro o público conhecerá um pouco mais sobre as histórias de dois orixás brasileiros, com 
brincadeiras cantadas e experiências plásticas. 
+ 4 anos 
 
Atividade: Experimentações circenses com Parque do Circo 
Dia: 28/07 (sábado) 
Horário: 15h  
Local: Em frente a aranha 
Classificação etária: +4 anos 
Participantes: 40 pessoas 
Descrição: Os participantes explorarão diversas práticas circenses como o jogo de 
equilíbrio e a coordenação motora. 
 

Programação Domingo MAM 
Programação aos domingos do MAM Educativo para o público do parque Ibirapuera. 

Todo domingo no entorno do MAM São Paulo, o programa Domingo MAM oferece pela manhã 
oficinas e práticas de ateliê livres, e no período da tarde, apresentações e oficinas de música e dança da 
cultura popular, como da cultura de rua, além de rodas de bate papo na marquise. 

Todas as ações são gratuitas e abertas ao público, com participação livre. 
 
Atividade: crtl +c crtl +v, confecçao de intruZINES 
Dia: 01/07 
Horário: 11h 
Local: Em frente ao painel OSGÊMEOS 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Oficina de confecção de zines autorais, utilizando-se como suporte folhas em branco (montando 
uma zine do zero) ou materiais gráficos pré-existentes (desenvolvendo uma “intruzine”, a partir da 
intervenção em folders, catálogos, jornais, etc). 
 
 Atividade: Bate papo: Centros e margens: direito à cidade e corpos dissidentes com Revolta da Lâmpada 
e intérprete de Libras 
Dia: 01/07 
Horário: 14h30 às 17h30 
Local: Em frente à Sala de Vidro 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Bate papo com a Revolta da Lâmpada sobre  
Neste dia o bate papo contará com os convidados: 
Rodrag (Coletivo Arouchianas)  
Elvis Stronger (Família Stronger, pré-candidato a deputado estadual) 
Erica Malunguinho (Aparelha Luzia, pré-candidata a deputada estadual)  
João Simões e Cláudio Bueno (Plataforma Explode!) 
Jéss Pauline (Bandida Coletivo)  
Ivone de Oliveira (Gata de Rodas)  
Magô Tonhon (mediadora)  
A Revolta da Lâmpada (RDL) é um coletivo descentralizado, desinstitucionalizado, criativo e independente. 
Luta pela liberdade dos corpos (periféricos, LGBTQIA+, de mulheres, da população negra, indígena, pelos 
corpos de qualquer tamanho, de todas as idades, etnias e culturas) de maneira interseccional. Acredita que 
"fervo também é luta" e procura criar espaços de expressão artística e política, onde se luta pelo direito do 
corpo livre ao vivê-lo, defendê-lo e celebrá-lo. 
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Atividade: Programação especial “nós no meio” 
Dia: 08/07 
Horário: 14h às 17h30 
Local: Na Sala de Vidro e na marquise em frente ao MAM. 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Durante o período da exposição A marquise, o MAM e nós no meio o Educativo MAM programou 
uma agenda de eventos vinculada ao Domingo MAM. Serão seis edições especiais ligadas à exposição. Cada 
uma delas abordará aspectos da vizinhança entre o MAM e a marquise, onde diferentes manifestações de 
arte, cultura, esporte e sociabilidade constituem uma relação diária de convívio e negociação (segue abaixo 
a programação especial “nós no meio”, com performances, oficinas, conversas, apresentações de dança, 
teatro e música). 
Neste dia teremos: 
 
Laura Lima, performance "Quadris de homem = carne/mulher = carne"  
Horário: 14h às 16h  
Local: Entre a Sala Paulo Figueiredo (MAM) e a Marquise 
 
Josefa Pereira e Patrícia Bergantin, performance “Mandíbula" 
Horário: 14h às 15h 
Local: entre a Sala Paulo Figueiredo (MAM) e a Marquise 
 
Breaking Ibira, batalhas de b.boys  
Horário: 15h30 às 17h30 
Local: Marquise, em frente à sala de vidro  
Josefa Pereira e Patrícia Bergantin são artistas da dança. Juntas criam Mandíbula, Égua e Contágio; seus 
trabalhos solo Hidebehind e /m/; e colaboram em projetos de diversos artistas em comum como Monstra, 
de Elisabete Finger e Manuela Eichner. Esta trajetória é base para Tectônica, plataforma que se dedica à 
prática e ao estudo das forças, processos e movimentos em dança. Além de propiciar a pesquisa e 
investigação de ambas, também cartografa uma constelação afetiva entre artistas interessados e 
interessantes, dinamizando as camadas éticas, estéticas e políticas que compõem seu fazer artístico. 
 
Mandíbula: Tendo como ponto de partida seu trabalho Égua, que traz como um de seus principais recursos 
corporais a abertura e o salivar da boca, as coreógrafas agora aprofundam e desviam o sistema mandibular 
enquanto dispositivo a ser amplificado, para criar um sistema rítmico de encaixes, gerando um insistente 
abrir e fechar enquanto mecânica visual e corporal. 
O Breaking ibira é um evento criado por b.boys, que tem como objetivo reunir b.boys e b.girls para celebrar 
a cultura hip hop, encontrar desafios através da dança e expressar sua criatividade e habilidade em suas 
sessions (sequência organizada de passos de breaking). Desde 2017 em parceria com o Domingo MAM tem 
atraído pessoas de diversas regiões de São Paulo e um público significativo tanto de praticantes de breaking 
quanto de admiradores da cultura. 
 
Atividade: Programação especial “nós no meio” 
Dia: 15/07  
Horário: 15h 
Local: Em frente à Sala de Vidro. 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Durante o período da exposição A marquise, o MAM e nós no meio o Educativo MAM programou 
uma agenda de eventos vinculada ao Domingo MAM. Serão seis edições especiais ligadas à exposição. Cada 
uma delas abordará aspectos da vizinhança entre o MAM e a marquise, onde diferentes manifestações de 
arte, cultura, esporte e sociabilidade constituem uma relação diária de convívio e negociação (segue abaixo 
a programação especial “nós no meio”, com performances, oficinas, conversas, apresentações de dança, 
teatro e música). 
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Neste dia teremos: 
Jorge Menna Barreto, "Café Educativo: Uma Escuta da Fome" 
Com colaboração de Alexis Milonopoulos e Márcio Diegues 
 
Atividade 1: "Fome em deriva: caminhada de identificação de plantas alimentícias não-convencionais no 
Parque Ibirapuera"* 
Convidada: Neide Rigo 
Horário: 10h30 às 12h30 
Local de encontro: recepção do MAM 
*Com intérpretes de Libras. 
 
Atividade 2: "Entre a fome e o apetite: piquenique no parque"* 
Horário: 12h30 às 13h30 
Local de encontro: recepção do MAM 
*As e os participantes deverão trazer seus alimentos 
 
Atividade 3: "Fome de Comum: conversação sobre as potências da fome"* 
Convidado: Ricardo Rodrigues Teixeira 
Horário:  14h30 às 17h 
Local: sala de vidro do MAM  
*Com intérpretes de Libras 
 
Jorge Menna Barreto é artista e pesquisador. Há 20 anos deixa que o lugar determine aquilo que irá 
construir e, mais recentemente, o que irá comer. É professor no Instituto de Artes da UERJ e doutor em 
Poéticas Visuais em Artes pela USP [2012]. Desde sua pesquisa de pós-doutorado na UDESC [2014], tem 
investigado relações possíveis entre agroecologia e as práticas site-specific em arte. Em 2016, participou da 
32a Bienal de São Paulo com a obra Restauro: escultura ambiental.  
 
Alexis Milonopoulos é doutorando no Programa de Pós-graduação em Medicina Preventiva - Saúde Coletiva 
da FMUSP e pesquisador do SenseLab (Concordia University - Montréal, Canadá) no projeto 
“Immediations”. Coordenou o educativo da obra-restaurante “Restauro: escultura ambiental” em parceria 
com o artista  Jorge Menna Barreto na 32ª Bienal de São Paulo e atualmente escuta sua fome e segue seu 
apetite pela saborosa interface entre Arte, Política, Antropologia, Filosofia e Saúde, atuando como curador 
independente, educador, artista e pesquisador. 
Márcio Diegues: é artista e professor, pesquisa o desenho como fio condutor de suas relações com a 
paisagem e o espaço, desdobrando-o em gravuras, livros de artista, instalações, ações de coleta e 
obras site-specific. É graduado em Artes Visuais pela UEL, Londrina, em 2012, e mestre em Linguagens 
Visuais pela EBA-UFRJ, em 2017. Atualmente reside no Rio de Janeiro e é professor assistente de desenho e 
escultura na UERJ. 
 
Neide Rigo é nutricionista formada pela Universidade de São Paulo – USP e sempre trabalhou em pesquisa, 
experimentação e divulgação de ingredientes. É autora do blog Come-se e colunista do Caderno Paladar do 
jornal O Estado de São Paulo, onde fala de espécies vegetais negligenciadas e desconhecidas.  Co-
fundadora da Horta Comunitária City Lapa, mantém ali espécies aromáticas e medicinais, e há mais de um 
ano comanda expedições urbanas para reconhecimento de plantas alimentícias no espaço urbano, 
PancNaCity. Foi curadora do Projeto Comer é Mais, por três anos, no Sesc Belenzinho e atualmente é 
curadora do Projeto Comer é Panc, no Sesc Pompéia que segue até novembro em sua segunda edição.  
 
Ricardo Rodrigues Teixeira é professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina 
da USP. Além da graduação em Medicina pela UFRJ (1985), do mestrado (1993) e do doutorado (2003) em 
Medicina Preventiva pela USP, é especialista em Comunicação pela ECA/USP (1995), com formação em 
Antropologia Visual (1982) pela Association Varan (Paris, França). Também foi consultor da Política 
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Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde (de 2007 a 2014), sendo responsável pela criação e 
coordenação da Rede HumanizaSUS. 
 
Atividade: Programação especial “nós no meio” 
Dia: 29/07  
Horário: 15h 
Local: Em frente à Sala de Vidro. 
Classificação etária: Livre 
Participantes: Livre 
Descrição: Durante o período da exposição A marquise, o MAM e nós no meio o Educativo MAM programou 
uma agenda de eventos vinculada ao Domingo MAM. Serão seis edições especiais ligadas à exposição. Cada 
uma delas abordará aspectos da vizinhança entre o MAM e a marquise, onde diferentes manifestações de 
arte, cultura, esporte e sociabilidade constituem uma relação diária de convívio e negociação (segue abaixo 
a programação especial “nós no meio”, com performances, oficinas, conversas, apresentações de dança, 
teatro e música). 
 
Neste dia teremos: 
Alessandra Leão, oficina "Cadê o cantador?" 
Horário: 11h às 14h 
Local: Marquise, em frente à sala de vidro  
 
Coletiva Ocupação, apresentação "Quando quebra queima" 
Horário: 15h30 às 17h  
Local: Marquise, em frente à sala de vidro 
 
 

PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS  

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 
Responsável: Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura 
Terça a Domingo, 09h00 às 18h00. 
Contato: 5083-0199 
 

PAVILHÃO JAPONÊS 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 
Funcionamento: quarta-feira, sábado, domingo e feriados, das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 
Ingresso: R$ 10,00 - adulto | R$ 5,00 - Crianças de 6 a 11 anos, estudantes e idosos de 60 a 65 anos. 
Menores de 5 anos e idosos acima de 65 anos, entrada gratuita. 
Responsável: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social 
Contato: 3208-1755 r 108 | 5081-7296 | Informações: www.bunkyo.org.br / pavilhao@bunkyo.org.br  
Funcionamento: quarta-feira, sábado, domingo e feriados, das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. 
Ingresso: R$ 10,00 - adulto | R$ 5,00 - Crianças de 6 a 11 anos, estudantes e idosos de 60 a 65 anos. 
Menores de 5 anos e idosos acima de 65 anos, entrada gratuita. 
Responsável: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social 
Contato: 3208-1755 r 108 | 5081-7296 | Informações: www.bunkyo.org.br / pavilhao@bunkyo.org.br  
 
EXPOSIÇÃO BANCOS INDIGENAS DO BRASIL 
De 9 de junho a 5 de agosto de 2018 |Abertura no dia 9 de junho, às 11h. 
 
O Pavilhão recebe a exposição Bancos Indígenas do Brasil, que apresenta cerca de 70 peças da coleção BEI.  

mailto:pavilhao@bunkyo.org.br
mailto:pavilhao@bunkyo.org.br


17 
 

Os bancos foram produzidos por povos de várias regiões do alto e baixo Xingu, sul da Amazônia, Centro-
Oeste, norte do Pará, Guianas e noroeste amazônico. Dessa maneira, pretende-se apresentar e 
homenagear as relações entre as duas culturas no momento em que se comemoram os 110 anos da 
chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao país.  
A mostra, cuja expografia ficou a cargo da designer Claudia Moreira Salles e do arquiteto Eiji Hayakawa, 
revela a sofisticação e a importância cultural dos bancos: alguns são  zoomórficos, representando animais 
da fauna brasileira; outros são assentos mais convencionais, lixados com esmero, pintados com pigmentos 
naturais, decorados com grafismos ou entalhes. Em todos, os aspectos utilitários e decorativos conciliam-se 
à dimensão simbólica, de forma que as peças espelham o universo cultural, os mitos e a cosmologia das 
etnias que as fabricam.   
Nesse movimento de aproximação entre a arte indígena e a japonesa, os organizadores pretendem expor a 
forma como ambas, cada um a seu modo, cultivam o rigor e, ao mesmo tempo que reverenciam a tradição, 
assimilam as transformações trazidas por nossa época  — os índios, por exemplo,  hoje usam ferramentas e 
introduzem inovações em sua arte, mas mantêm-se fiéis aos ensinamentos de seus antepassados. Ambas 
compartilham, ainda, um intenso sentido de integração com a natureza, traduzido pelo uso sustentável da 
madeira.  A exposição, portanto, constitui um olhar multicultural sobre a relação entre a matéria-prima e a 
obra final, o uso do material e sua preservação, a natureza e o fazer artístico.  
Por sua abrangência e variedade, a exposição Bancos Indígenas do Brasil  toca em uma ampla variedade de 
temas, revelando pontos de conexão entre a arte indígena e mostrando ao público a potência criativa e o 
apuro estético dos povos tradicionais.  
 
Oficinas para crianças 
-  oficinas para crianças da rede pública: toda quarta-feira, três oficinas por dia, no mês de junho.  
-  nos finais de semana e nas férias, as oficinas serão realizadas em dois horários: manhã e tarde. 
 
SERVIÇO 
EXPOSIÇÃO BANCOS INDIGENAS DO BRASIL 
9 de junho a 5 de agosto de 2018 
Abertura no dia 9 de junho, às 11h. 
Acesso: Portão 3 e 10 – Av. Pedro Álvares Cabral 
Funcionamento: quarta, sábado, domingo e feriado 
Horário: das 10h às 12h e das 13h às 17h  
Tel: (11) 5081-7296 e 3208-1755  
ENTRADA GRATUITA 
 

PAVILHÃO LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - OCA 

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portão 03 
Responsável: Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. 
Contato: 5082-1777 | Informações: oca@prefeitura.sp.gov.br 
 

OFICINAS 
Atividade: Arquiteturas do Parque 
Data: 30/06 e 01/07 
Horário: 14h00 
Descrição: Oficina de argila usando como modelo a arquitetura do Parque 
Faixa etária: Livre 
Participantes: 20 
 
 
 
 

mailto:oca@prefeitura.sp.gov.br
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Atividade: Hoje é dia de Rock 
Data: 14 e 15 de Julho 
Horário: 14h00 
Descrição: Oficina de stencil comemorando o dia do Rock 
Faixa etária: Livre 
Participantes: 20 
 
Atividade: Bandeirinhas de Volpi 
Data: 28 e 29 de Julho 
Horário: 14h00 
Descrição: Oficina de fazer bandeirinhas julinas contando sua origem 
Faixa etária: Livre 
Participantes: 20 
 
VISITAÇÃO: Visitação com serviço de monitoria (grátis) contando a história do edifício da OCA e do Parque 
Ibirapuera: Terça a Domingo das 9h00 às 17h00. 
 
 

PLANETÁRIO E ESCOLA MUNICIPAL DE ASTROFÍSICA  

Acesso: Av. Pedro Álvares Cabral - Portões 03 e 10 
Responsável: Planetário e Escola Municipal de Astrofísica Prof. Aristóteles Orsini 
Contato: 5575-5206| planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br 
Contato: 5575-5425 / 5084-1704| svmaescoladeastrofisica@prefeitura.sp.gov.br 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios    /    www.facebook.com/planetariosSP     
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/astronomia   
 
Nossa programação oferece sessões para o público geral na cúpula, observações do céu, cursos, oficinas e 
palestras. Nossas atividades acontecem no Planetário do Ibirapuera e no Prédio da Escola Municipal de 
Astrofísica. 

 
 

SESSÕES NA CÚPULA PARA O PÚBLICO GERAL 
Em nossas sessões, o projetor planetário simula na cúpula do auditório a luz, a posição e o movimento de 
milhares de estrelas e de outros corpos celestes. O planetário viaja no espaço e no tempo, recriando a 
aparência do céu noturno visto de qualquer ponto do Sistema Solar, em qualquer data, até 2 mil anos no 
passado ou no futuro. Com uma seleção rica de sons, imagens, informações culturais e científicas, 
apresentamos experiências audiovisuais variadas, educativas e inspiradoras. 
 
SINOPSES DAS SESSÕES 
A Janela Mágica 
Em uma visita a um centro espacial, o garoto Joãozinho e seu cãozinho Thor embarcam por acidente em 
uma missão espacial, rumo ao Telescópio Espacial Hubble. Nessa aventura, o Astronauta Lopes ensina 
várias coisas sobre as estrelas, as constelações e muito mais. 
Faixa etária: Indicada para crianças de 5 a 12 anos.  
Duração: 40 minutos. 
 
 
 
 
 
 

mailto:planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/planetarios
http://www.facebook.com/planetariosSP
http://www.prefeitura.sp.gov.br/astronomia
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Planetas do Universo 
Astrônomos já encontraram mais de 3 mil planetas ao redor de outras estrelas. Alguns desses mundos 
poderiam abrigar vida? Estaríamos sozinhos no Universo? A possibilidade de vida fora da Terra continua 
uma hipótese difícil de comprovar, dadas as enormes distâncias que nos separam desses planetas. Até 
agora, as descobertas mais recentes sobre os planetas fora do Sistema Solar só reforçam o quão única é a 
Terra. Uma oportunidade para refletirmos sobre nosso papel na preservação do planeta para as futuras 
gerações. 
Faixa etária: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos 
Duração: 1 hora.  
 
Olhar o Céu de São Paulo outra vez  
Um passeio pelo céu, em comemoração aos 60 anos do Planetário do Ibirapuera. Desde a sua inauguração, 
sob a direção do professor Aristóteles Orsini, o Planetário do Ibirapuera recria em suas sessões as 
maravilhas do céu noturno ocultas pela poluição da grande metrópole. Vamos explorar os objetos celestes 
mais fascinantes, visíveis na noite da data de inauguração do Planetário, dia 26 de janeiro de 1957, como 
Marte, a constelação de Órion, e o Cruzeiro do Sul, terminando com uma chuva de meteoros na 
madrugada.  
Faixa etária: Destinada ao público de todas as idades.  
Duração: 50  minutos 
 
 

SESSÕES NO PLANETÁRIO DO IBIRAPUERA 
Sessão Cidadã Especial: “O céu da Rússia” 
 Nesta sessão especial, o espectador é levado a uma viagem para a Rússia, onde entrará em contato com o 
céu noturno visto daquele país. Poderá se aproximar dos mitos e narrativas contadas através das estrelas 
vistas do norte e acompanhar o desenvolvimento da astronáutica impulsionado pelos russos. 
Palestrante: Raphael Malagoli Thereza 
Faixa etária: a partir de 10 anos 
Dia: 07/07/2018 
Horário: 19h 
 
Sessão Cidadã Dias: Todas as sextas (gratuitas) 
Horário: 19h 
06/07/2018 – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
13/07/2018 – Planetas do Universo 
20/07/2018 – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
27/07/2018 – Planetas do Universo 
 
Sessões Normais   
Dias: Todos os sábados, domingos e feriados  (exceto data e horário da sessão cidadã especial) 
Horários: 
13h – Janela Mágica 
15h – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez 
17h – Planetas do Universo 
19h – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez  
Obs: Caso haja jogo do Brasil no dia 14/07(sábado) ou no dia 15/07(domingo), não haverá sessões de 
planetário neste dia. 
 
Sessões Normais 
Dias: Todas as sextas 
Dia 06/07/2018 * 
Horários:15h – Janela Mágica 
17h – Planetas do Universo 
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Dia 13/07/2018 
Horários:15h – Janela Mágica 
17h – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez  
 
Dia 20/07/2018 
Horários:15h – Janela Mágica 
17h – Planetas do Universo 
 
Dia 27/07/2018 
Horários: 
15h – Janela Mágica 
17h – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez  
Vagas: 291  
Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil 
 
Obs: Caso haja jogo do Brasil no dia 06/07(sexta) não haverá as sessões das 15hrs e 17hrs de planetário 
neste dia 
 

20 anos do falecimento de Aristóteles Orsini (28/07/1998) 
Sessão Especial: “O Legado de Aristóteles Orsini” 
Sobre: O Planetário conhecido por todos como Planetário do Ibirapuera, foi idealizado pelo Prof. Aristóteles 
Orsini, que por muitos anos dirigiu a instituição ministrando cursos e expondo um céu que já em 1957 não 
era mais visto na cidade de São Paulo. Nesta data, 28 de julho de 2018, completam 20 anos do falecimento 
desse grande personagem, e sobre ele falaremos nesta sessão especial. 
Palestrante: Paulo Varella 
Vagas: 291 
Público: Livre 
Dia: 28/07/2018, sábado 
Horário: das 19h às 20h 
Local: Sala de Projeção do Planetário do Ibirapuera 
Ingressos: Adquiridos pelo site da Prefeitura ou da Ticket Fácil e na bilheteria do Planetário 
 
Observação do céu noturno no Ibirapuera  
Sobre: Nossos telescópios no Parque do Ibirapuera apontarão para a Lua e para outros objetos 
interessantes visíveis nessa noite. A atividade depende de boas condições meteorológicas para acontecer.   
Vagas: Livre  
Público: Atividade não indicada para crianças menores de 12 anos. Não haverá fila preferencial para 
crianças. 
Dia: 27/07/2018, sexta-feira 
Horário: 20h às 22h 
Local: na arena de eventos, entre o Planetário do Ibirapuera e o Museu Afro.  
Ingressos: o controle de fila é organizado pela ordem de chegada, a atividade é livre e não necessita de 
inscrições. 
 

OBSERVAÇÕES DO CÉU 
Observação Solar no Ibirapuera 
Sobre: Qual a cor do Sol? Tem certeza que sabe a resposta? Já viu uma mancha solar? Experimente 
observar o Sol usando um telescópio e um "sunspotter" de maneira totalmente segura. A atividade 
depende de boas condições meteorológicas para acontecer. 
Vagas: Livre  
Público: Atividade não indicada para crianças abaixo de 5 anos. 
Dias: 8 e 22/07/2018, domingos 
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Horário: das 16h15 às 17h30 
Local: Na Rosa dos Ventos do lago 
Inscrições: A atividade é aberta sem necessidade de inscrição. 
 
Observação do céu noturno no Ibirapuera 
Sobre: Nossos telescópios no Parque do Ibirapuera apontarão para a Lua e para outros objetos 
interessantes visíveis nessa noite. A atividade depende de boas condições meteorológicas para acontecer.   
Vagas: Livre  
Público: Atividade não indicada para crianças menores de 12 anos. Não haverá fila preferencial para 
crianças. 
Dia: 20/07/2018, sexta-feira 
Horário: 20h às 22h 
Dia: 27/07/2018, sexta-feira 
Horário: 17h30, (eclipse lunar) 
Horário: 20h às 22h (Marte em oposição) 
Local: na arena de eventos, entre o Planetário do Ibirapuera e o Museu Afro.  
Ingressos: o controle de fila é organizado pela ordem de chegada, a atividade é livre e não necessita de 
inscrições. 
 

VISITAS GUIADAS 
Visita Guiada no Ibirapuera  
Sobre:  Apresentamos os instrumentos  astronômicos expostos do lado de fora dos prédios da EMA e do 
Planetário: a rosa dos ventos, o relógio de Sol e a esfera armilar. Seguimos para conhecer os telescópios e 
outros objetos expostos no saguão da EMA. 
Vagas: 50 
Público: A partir de 5 anos 
Dias: 8/07/2018, domingo 
Horário: das 13h45 às 14h45 
Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 
Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada 
 
Visita Guiada aos bastidores do Ibirapuera  
Sobre:  Como uma sessão de planetário é produzida? E como funcionam os equipamentos usados para 
apresentar as sessões? Nesta visita aos bastidores do Planetário do Ibirapuera, apresentamos os 
computadores e projetores usados para produzir e apresentar as sessões do Planetário. 
Vagas: 50 
Público: A partir de 5 anos 
Dias: 22/07/2018, domingo 
Horário: das 13h45 às 14h45 
Local: Sala de projeção do Planetário do Ibirapuera 
Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada 
 

ATIVIDADE LÚDICA 
Experimentos lúdicos na Escola Municipal de Astrofísica 
Sobre: O projeto Banca da Ciência apresenta conceitos científicos por meio de modelos e experimentos 
construídos com materiais de baixo custo, de forma lúdica e interativa, para estudantes ou qualquer 
público interessado em aprender um pouco mais sobre a natureza. 
Apresentadores: Banca da Ciência (EACH-USP) 
Público: > 5 anos 
Dia: 14/07/2018 
Horário: das 13h às 18h 
Local: Saguão da Escola Municipal de Astrofísica 
Inscrições: A atividade é aberta sem necessidade de inscrição. 
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OFICINAS 

Oficina no Ibirapuera: “Tornado num copo d´agua” 
Sobre: Como se formam tornados e furacões? Quais as condições atmosféricas necessárias para que eles 
ocorram? Com materiais caseiros, simularemos o movimento de um tornado em um recipiente fechado 
para esclarecer esses fenômenos tão temidos na natureza. 
Responsáveis: José Felipe Batista,  
Vagas: 30 
Público: > 5 anos 
Dia: 13/07/2018, sexta-feira 
Horário: das 15h40 às 17h 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 
Inscrições: A atividade é aberta sem necessidade de inscrição 
 
Oficina no Ibirapuera: “Voyager” 
Sobre: O que temos aqui na Terra de interessante para divulgar pelo universo? Apresentamos, nesta 
oficina, o desenvolvimento da observação do espaço, como o ser humano iniciou seus passos fora da Terra 
e qual a forma de ver mais longe e levar informações da humanidade pelo espaço afora. O enfoque é para 
as missões Voyager, que carregam um disco de ouro com informações de comunicação humana, seres 
vivos, sons e imagens relevantes para os habitantes da Terra. Cada participante receberá um disco dourado 
e terá a oportunidade de expressar sua ideia sobre o quê deveria ser apresentado a um eventual ser 
inteligente que por acaso encontre a nave espacial. 
Responsáveis: Bruna Thomaz, Lucas Degi 
Vagas: 30 
Público: > 5 anos 
Dia: 20/07/2018, sexta-feira 
Horário: das 15h40 às 17h 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 
Inscrições: A atividade é aberta sem necessidade de inscrição 
 
Oficina no Ibirapuera: “Lançamento de Foguetes” 
Sobre: O desejo de exploração espacial, de visitar outros mundos e alcançar as estrelas está presente na 
humanidade desde sua origem. E hoje, essa jornada já começou. Com as missões espaciais, é possível 
enviar pessoas para além da Terra e realizar um sonho. Esta oficina mostra como um veículo espacial 
consegue escapar da Terra, simulando um programa espacial desde a construção até o lançamento do seu 
próprio foguete. 
Responsáveis: Renan Amorim, Flavio Bianchini 
Vagas: 30 
Público: > 5 anos 
Dia: 27/07/2018, sexta-feira 
Horário: das 15h40 às 17h 
Local: Auditório da Escola Municipal de Astrofísica 
Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada                                                                          
 

UMAPAZ 

Acesso: Av. IV Centenário, 1268 - Portões 07 e 07A 
Responsável: Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz 
Contato: 5908-3801 
Informações: www.prefeitura.sp.gov.br  
 
*Programação completa de cursos e palestras no local, por telefone ou site.   
Inscrições: inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br 

mailto:inscricoesumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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A UMAPAZ é um departamento da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São 
Paulo, tem o propósito de sensibilizar e contribuir para a formação de pessoas capazes de viver de forma 
sustentável, de promover na sua comunidade, modos de convivência socioambiental sustentável. Oferece 
cursos e atividades de educação ambiental e para a convivência, tendo como princípios o respeito à 
comunidade da vida, a biodiversidade e a diversidade humana, a transdisciplinaridade e a cultura de paz, 
acolhendo a Carta da Terra como documento-base. 
 
CONVERSA COM... Márcia Lima & Jacques Demajorovic  
Cadeia de Reciclagem: Um Olhar para os Catadores 
Sobre: Ao som de boa música e num ambiente intimista especialmente preparado, os convidados são 
recebidos com água aromatizada e chá - preparados com ervas frescas, colhidas em nosso Campo 
Experimental...  E então apresentam seus trabalhos - relacionados com o Meio Ambiente, Sustentabilidade, 
Paisagismo e Arte - interagindo com o público participante. E neste encontro iremos conversar com Márcia 
Lima & Jacques Demajorovic, autores do livro “Cadeia de Reciclagem: Um Olhar para os Catadores”, “uma 
auspiciosa contribuição para o público interessado, professores, movimentos sociais, agentes econômicos e 
pesquisadores, sobre um tema que apresenta desafios crescentes para a sociedade contemporânea: a 
destinação dos resíduos sólidos e sua disposição inadequada, assim como a falta de políticas e ações 
empresariais pautadas pela responsabilidade compartilhada.”Facilitação: 
MÁRCIA LIMA cursa Pós-Graduação: Fundamentos da Arte e Cultura (UNESP - 2018) e possui Bacharelado 
em Fotografia (2010). Participou de exposições fotográficas: Individuais, Faculdade Belas Artes, Centro 
Universitário Senac, Loja Consigo (2016), além de exposição Coletiva:  Shopping Center 3 (2014), Metro 
República (2000). Trabalha com Arte Educação desde 1998 - em Oficinas Culturais Municipais e Estaduais. 
Através do Projeto Contraturno da Secretaria Municipal de Educação leciona Fotografia e Artes Visuais no 
CEU Paraisópolis, para crianças na faixa etária de 06 a 12 anos. (fonte: Márcia Lima) 
JACQUES DEMAJOROVIC possui Graduação em Economia (PUC São Paulo, 1986), Mestrado em 
Administração Pública e Governo (FGV SP, 1994) e Doutorado em Educação (USP, 2000). Foi Coordenador 
do Curso e Professor Titular do Centro Universitário SENAC, Coordenador dos Cursos de Tecnologia em 
Gestão Ambiental (2001 – 2003), Curso de Bacharelado em Administração da Linha de Formação Específica 
em Gestão Ambiental e Professor do Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão do Centro Universitário 
SENAC (2003-2009). Atualmente é Professor do Programa de Pós-Graduação em Administração do Centro 
Universitário FEI. Atua desde 1990 na Área Ambiental desenvolvendo projetos nas áreas de Resíduos 
Sólidos, Ecoeficiência, Planejamento e Gestão Ambiental. Suas linhas de Pesquisa incluem projetos sobre 
Logística Reversa, Educação e Inovação para Sustentabilidade, Turismo e Sustentabilidade e Licença Social 
para operar. É autor dos seguintes livros: “Sociedade de Risco e Responsabilidade Socioambiental: 
Perspectivas para a Educação Corporativa”; “Modelos e Ferramentas de Gestão Ambiental: Desafios e 
Perspectivas para as Organizações”; “Coleta Seletiva com Inclusão Social”; “Cadeia de Reciclagem: um Olhar 
para os Catadores”. Em 2012 foi vencedor do Prêmio Santander Práticas de Educação para 
Sustentabilidade, pela inserção da Sustentabilidade nos Cursos de Graduação em Administração. Em 2014 
foi contemplado com a Bolsa de Pesquisa Santander Universidades para realização de Pós-Doutorado na 
Universidade de Alicante/Espanha. É professor colaborador do Programa de Ciências Ambientais (IEE/USP) 
e Editor Científico da Revista de Gestão Social e Ambiental (RGSA), desde 2013 classificada como B1 no 
Sistema Qualis. Coordena dois grupos de pesquisa no CNPQ, sendo um dedicado à Logística Reversa e o 
outro à Licença Social para operar no Setor de Mineração. Em 2016 teve projeto de pesquisa aprovado no 
Edital Vale para desenvolvimento da pesquisa “Fatores determinantes da licença para operar e métrica de 
avaliação do nível de aceitação social por parte das comunidades locais”, com duração de 4 anos. (fonte: 
Lattes, 2018).  
Coordenação: 
HELENA QUINTANA MINCHIN possui Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (FAU UNISANTOS), 
Marketing (FGV), Mestrado em Arquitetura (FAUUSP/incompleto) e MBA em Administração (Instituto 
Mauá de Tecnologia). Elaboração, desenvolvimento e assessoria de projetos residenciais, comerciais e 
institucionais – com destaque na área de Universal Design. Experiência na área acadêmica (SENAC, Instituto 
Senador Fláquer, Escolas Municipais e Estaduais e Escola Panamericana de Arte). Fotógrafa amadora, 
possui trabalhos publicados em sites, livros e revistas e participação em exposições coletivas. Iniciou sua 
trajetória profissional na PMSP em 2007, tendo sido Supervisora (SMPED), Coordenadora de Projetos 
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(Parque Ibirapuera) e Chefe de Aprovação (Prefeitura Regional Parelheiros). Desde 2015, compõe o quadro 
técnico da Escola Municipal de Jardinagem / UMAPAZ. 
Vagas: 50 
Público: interessados no tema  
Dia: 03 de julho, terça-feira 
Horário: das 10h às 12h 
Local: Sede da UMAPAZ – Parque Ibirapuera. 
Endereço: Av. Quarto Centenário, 1268. 
Pedestres: Portão 7A. 
Estacionamento: Portão 7 da Av. República do Líbano (Zona Azul). 
Inscrições: há necessidade de inscrições prévias. 
  
CONVERSA COM... Eduardo Pizarro  
Interstícios e interfaces urbanos como oportunidades latentes: o caso da Favela de Paraisópolis, São 
Paulo. 
Sobre: Ao som de boa música e num ambiente intimista especialmente preparado, os convidados são 
recebidos com água aromatizada e chá - preparados com ervas frescas, colhidas em nosso Campo 
Experimental...  
E então apresentam seus trabalhos - relacionados com o Meio Ambiente, Sustentabilidade, Paisagismo e 
Arte - interagindo com o público participante.  
“Futuro. Em que medida as favelas abrigam provocações e respostas à discussão e proposição da cidade 
como um todo? Como transformar os interstícios urbanos fragmentados da Favela de Paraisópolis em 
efetiva infraestrutura de requalificação ambiental e urbana? Da pesquisa à intervenção, esta CONVERSA 
COM... o arquiteto Eduardo Pizarro propõe outras formas de ver e interagir com a realidade urbana da 
cidade de São Paulo.” (fonte: Eduardo Pizarro) 
Facilitação: EDUARDO PIZARRO é Arquiteto e urbanista pela Universidade de São Paulo, FAUUSP, graduado 
como o primeiro classificado (2012). Mestre pela FAUUSP (2014), com estágio de pesquisa na Architectural 
Association Graduate School, AA, em Londres (2013). Doutorando pela FAUUSP (desde 2015), com estágio 
de pesquisa na ETH Zurich, na Suíça (2017).  
Ganhador de prêmios nacionais e internacionais como o Prêmio Jovem Cientista, promovido pelo CNPq e 
Fundação Roberto Marinho e entregue pelo Presidente da República do Brasil (Brasília, 2012); 1st Prize na 
LafargeHolcim Forum Student Poster Competition (Detroit, 2016); LafargeHolcim Awards for outstanding 
creativity and contribution to sustainable construction (Cairo, 2016); além de outros prêmios concedidos 
em São Paulo, Nova Iorque, Buenos Aires, Londres e Pequim. Pizarro é Embaixador da Latitudes Global 
Network (University of Westminster, Londres), Embaixador do LafargeHolcim Awards (Zurique), Research 
Fellow da Caju Initiative (USP/UnB/Harvard) e Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade São Judas Tadeu (São Paulo). (fonte: Eduardo Pizarro) 
Coordenação: 
HELENA QUINTANA MINCHIN possui Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (FAU UNISANTOS), 
Marketing (FGV), Mestrado em Arquitetura (FAUUSP/incompleto) e MBA em Administração (Instituto 
Mauá de Tecnologia). Elaboração, desenvolvimento e assessoria de projetos residenciais, comerciais e 
institucionais – com destaque na área de Universal Design. Experiência na área acadêmica (SENAC, Instituto 
Senador Fláquer, Escolas Municipais e Estaduais e Escola Panamericana de Arte). Fotógrafa amadora, 
possui trabalhos publicados em sites, livros e revistas e participação em exposições coletivas. Iniciou sua 
trajetória profissional na PMSP em 2007, tendo sido Supervisora (SMPED), Coordenadora de Projetos 
(Parque Ibirapuera) e Chefe de Aprovação (Prefeitura Regional Parelheiros).  
Desde 2015, compõe o quadro técnico da Escola Municipal de Jardinagem / UMAPAZ. 
Vagas: 50 
Público: interessados no tema  
Dia: 03 de Julho, terça-feira 
Horário: das 14h às 16h 
Local: Sede da UMAPAZ – Parque Ibirapuera. 
Endereço: Av. Quarto Centenário, 1268. 
Pedestres: Portão 7A. 
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Estacionamento: Portão 7 da Av. República do Líbano (Zona Azul). 
Inscrições: há necessidade de inscrições prévias. 
  
CONVERSA COM... Raul Cânovas  
Um Jardim para Sempre... 
Sobre: Ao som de boa música e num ambiente intimista especialmente preparado, os convidados são 
recebidos com água aromatizada e chá - preparados com ervas frescas, colhidas em nosso Campo 
Experimental...  
E então apresentam seus trabalhos - relacionados com o Meio Ambiente, Sustentabilidade, Paisagismo e 
Arte - interagindo com o público participante.  
“O jardim deve ser pensado como algo que está sempre em crescimento,um espaço que irá perdurar de 
forma perpétua, tornando-se eterno através de seus rebentos. Essa ideia não é apenas fascinante mas traz 
em si a magnanimidade de quem precisa deixar um legado, não unicamente para seus filhos,mas para 
todos os filhos daqueles que se sentem autênticos genitores.”  
__ CÂNOVAS, Raul. 
Facilitação: 
RAUL CÂNOVAS, com 59 anos no setor, vem de uma família atuando nas áreas de jardinagem e projetos 
paisagísticos há 108 anos. 
Em 1966 conquistou o 1º Prêmio na II Exposición Hortícola Internacional, realizada em Buenos Aires; em 
1997, o 2º Prêmio no Concurso “Paulista Viva” e o 3º Prêmio no Concurso de “Revitalização do Centro de 
São Paulo”, integrando a equipe do urbanista José Moraes. Projetou e/ou executou mais de 2.800 jardins. 
Ministrou cursos na Fundação Maria Luiza e Oscar Americano e outros análogos no Instituto Biológico, 
Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu da Imagem e do Som, Instituto Plantarum, Instituto Inhotim, 
Escola Paulista de Paisagismo, Escola de Paisagismo de Brasília, Garden Fair, Livraria Cultura, ANAB 
Associação Nacional de Arquitetura Sustentável / Brasil, Sítio de Roberto Burle Marx, Rincão Gaia, Solo 
Sagrado, etc.  
Durante sete anos comandou o programa “Jardins e Afins”, na Rádio Eldorado AM. Escreveu “O Jardim 
Como Remédio” e “Um Jardim para Sempre”, além de “Projetos dos Grandes Paisagistas Brasileiros” (em 
coautoria). 
É conselheiro da ANP – Associação Nacional de Paisagismo e da APV - Associação Paulista Viva. Colunista da 
revista Natureza, edita o blog “Jardim Cor”. Nos últimos treze anos fez 205 palestras e 402 aulas em cursos 
e eventos, em 58 cidades do país e em outras como: Paris (Association des architectes-paysagistes), Buenos 
Aires (Universidad de Buenos Aires) e San José, na Costa Rica (Universidad Veritas).  – FONTE: Raul Cânovas. 
Coordenação: 
HELENA QUINTANA MINCHIN possui Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (FAU UNISANTOS), 
Marketing (FGV), Mestrado em Arquitetura (FAUUSP/incompleto) e MBA em Administração (Instituto 
Mauá de Tecnologia). Elaboração, desenvolvimento e assessoria de projetos residenciais, comerciais e 
institucionais – com destaque na área de Universal Design. Experiência na área acadêmica (SENAC, Instituto 
Senador Fláquer, Escolas Municipais e Estaduais e Escola Panamericana de Arte). Fotógrafa amadora, 
possui trabalhos publicados em sites, livros e revistas e participação em exposições coletivas. Iniciou sua 
trajetória profissional na PMSP em 2007, tendo sido Supervisora (SMPED), Coordenadora de Projetos 
(Parque Ibirapuera) e Chefe de Aprovação (Prefeitura Regional Parelheiros).  
Desde 2015, compõe o quadro técnico da Escola Municipal de Jardinagem / UMAPAZ. 
Vagas: 50 
Público: interessados no tema  
Dia: 13 de Julho, sexta-feira 
Horário: das 14h às 16h 
Local: Sede da UMAPAZ – Parque Ibirapuera. 
Endereço: Av. Quarto Centenário, 1268. 
Pedestres: Portão 7A. 
Estacionamento: Portão 7 da Av. República do Líbano (Zona Azul). 
Inscrições: há necessidade de inscrições prévias. 
  



26 
 

CONVERSA COM... Francine Sakata  
Parques Urbanos Brasileiros: 2000 a 2014 
Sobre: Ao som de boa música e num ambiente intimista especialmente preparado, os convidados são 
recebidos com água aromatizada e chá - preparados com ervas frescas, colhidas em nosso Campo 
Experimental...  
E então apresentam seus trabalhos - relacionados com o Meio Ambiente, Sustentabilidade, Paisagismo e 
Arte - interagindo com o público participante.  
“Os parques são um fenômeno pelo país, tendo sido criados centenas pelas capitais brasileiras nos últimos 
vinte anos. Eles cumprem ao mesmo tempo os papéis de espaços de lazer e de conservação ambiental e, 
além disso, também incrementam os bairros, aumentando o valor dos imóveis, e  valorizam a imagem das 
cidades.  Mas isto não acontece de forma homogênea pelo território e muitos parques têm apresentado 
problemas de gestão. Nesta apresentação falaremos da variedade de localizações, tamanhos e programas 
dos novos parques; dos projetos arquitetônico-paisagísticos que têm sido feitos para responder a estas 
novas questões; e dos desafios para a gestão dos parques ambientais e das bordas urbanas. Contamos com 
a participação de pesquisadores, gestores e amigos de parques, para discutir e ampliar as questões em 
pauta e comentar casos de parques de maior e menor sucesso.“ (fonte: Francine Sakata) 
Facilitação 
FRANCINE GRAMACHO SAKATA  é arquiteta paisagista. É pesquisadora do projeto QUAPÁ – Quadro do 
Paisagismo no Brasil e foi autora, juntamente com Silvio Soares Macedo, do livro “Parques Urbanos no 
Brasil”, publicado pela EDUSP (2002). Também escreveu “Paisagismo urbano – requalificação e criação de 
imagens”, EDUSP (2011). Realiza projetos paisagísticos através da NK&F Arquitetura da Paisagem e é 
membro da ABAP – Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas e segue desenvolvendo pesquisas sobre  
parques. (fonte: Francine Sakata) 
Coordenação: 
HELENA QUINTANA MINCHIN possui Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (FAU UNISANTOS), 
Marketing (FGV), Mestrado em Arquitetura (FAUUSP/incompleto) e MBA em Administração (Instituto 
Mauá de Tecnologia). Elaboração, desenvolvimento e assessoria de projetos residenciais, comerciais e 
institucionais – com destaque na área de Universal Design. Experiência na área acadêmica (SENAC, Instituto 
Senador Fláquer, Escolas Municipais e Estaduais e Escola Panamericana de Arte). Fotógrafa amadora, 
possui trabalhos publicados em sites, livros e revistas e participação em exposições coletivas. Iniciou sua 
trajetória profissional na PMSP em 2007, tendo sido Supervisora (SMPED), Coordenadora de Projetos 
(Parque Ibirapuera) e Chefe de Aprovação (Prefeitura Regional Parelheiros). Desde 2015, compõe o quadro 
técnico da Escola Municipal de Jardinagem / UMAPAZ. 
Vagas: 50 
Público: interessados no tema  
Dia: 20 de julho, sexta-feira 
Horário: das 14h às 16h 
Local: Sede da UMAPAZ – Parque Ibirapuera. 
Endereço: Av. Quarto Centenário, 1268. 
Pedestres: Portão 7A. 
Estacionamento: Portão 7 da Av. República do Líbano (Zona Azul). 
Inscrições: há necessidade de inscrições prévias. 
  
OLHARES EM (DES)CONSTRUÇÃO... OBSERVAÇÃO DE AVES & BANHO DE PARQUE 
Sobre: Um convite para desvendar algumas nuances do Parque Ibirapuera - utilizando principalmente a 
percepção - num processo que permitirá aos participantes uma sinergia de novos olhares sobre o meio e o 
compartilhamento de interesses em comum. A observação de aves oferece a oportunidade de entrar em 
contato com a fauna e a flora do Parque Ibirapuera, aprender sobre as espécies de pássaros que habitam o 
local e os métodos utilizados para a observação em campo. O Banho de Parque alia dois conceitos 
importantes - o da Ecologia Profunda e os da técnica japonesa “Banho da Floresta” (Shinrin-yoku) – e 
instiga, através da percepção, a refletir sobre a necessidade do ser humano frequentar as áreas verdes e 
desfrutar os benefícios da natureza.  
Facilitação: 
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ÉRICA REGINA DE SENA SILVA é graduada em Ciências Biológicas e Gestão Ambiental, Especialista em 
Tecnologia Ambiental, Educadora Ambiental e Coordenadora de Projetos de Educação Ambiental 
(UMAPAZ-4). 
LUIS CARLOS TORELLI - foi Técnico em laboratório na estação meteorológica da USP (observador 
meteorológico), atualmente Técnico em astronomia da Escola Municipal de Astrofísica e planetários de São 
Paulo. 
MARCOS KAWALL VASCONCELLOS estudou Veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é 
fotógrafo e autor/coautor de diversos livros– entre eles: “Fazendo O que Aqui?”, “Fauna Silvestre: Quem 
são e onde vivem os animais na metrópole paulistana” e “Aves da Cidade de São Paulo”. Integra a equipe 
técnica de DEPAVE-3/SVMA. 
MARIA ELIZABETH BUENO VASCONCELLOS é Psicóloga formada na FMU e Pedagoga diplomada pela PUC, 
com Especialização em Gerontologia (SBGG) e Coordenadora de Projetos de Educação Ambiental 
(UMAPAZ-4). 
Técnicos e estagiários do DEPAVE 3/SVMA. 
Coordenação: 
HELENA QUINTANA MINCHIN possui Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (FAU UNISANTOS), 
Marketing (FGV), Mestrado em Arquitetura (FAUUSP/incompleto) e MBA em Administração (Instituto 
Mauá de Tecnologia). Elaboração, desenvolvimento e assessoria de projetos residenciais, comerciais e 
institucionais – com destaque na área de Universal Design. Experiência na área acadêmica (SENAC, Instituto 
Senador Fláquer, Escolas Municipais e Estaduais e Escola Panamericana de Arte). Fotógrafa amadora, 
possui trabalhos publicados em sites, livros e revistas e participação em exposições coletivas. Iniciou sua 
trajetória profissional na PMSP em 2007, tendo sido Supervisora (SMPED), Coordenadora de Projetos 
(Parque Ibirapuera) e Chefe de Aprovação (Prefeitura Regional Parelheiros).  
Desde 2015, compõe o quadro técnico da Escola Municipal de Jardinagem / UMAPAZ. 
Vagas: 50 
Público: interessados no tema  
Dia: 23 de julho, segunda-feira 
Horário: das 7h às 11h 
Local: Campo Experimental da Escola Municipal de Jardinagem  
Endereço: Portões 3 e 4 (Av. Pedro Álvares Cabral) ou 5 (Av. IV Centenário). 
Pedestres: Portões 3 e 4 (Av. Pedro Álvares Cabral) ou 5 (Av. IV Centenário). 
Estacionamento: Portões 3 e 4 (Zona Azul) ou proximidades do Portão 5 (rua). 
Inscrições: há necessidade de inscrições prévias. 
   
CONVERSA COM... Lalau Simões & Laurabeatriz Passarinhos do Brasil: Poemas que voam 
Sobre: Ao som de boa música e num ambiente intimista especialmente preparado, os convidados são 
recebidos com água aromatizada e chá - preparados com ervas frescas, colhidas em nosso Campo 
Experimental... E então apresentam seus trabalhos - relacionados com o Meio Ambiente, Sustentabilidade, 
Paisagismo e Arte - interagindo com o público participante. “Lalau e Laurabeatriz são apaixonados pelos 
passarinhos. Por isso, resolveram fazer um livro todinho só para essas criaturas mágicas da natureza. São 
dezenas de passarinhos que vieram das diferentes regiões do nosso país; mata atlântica, floresta 
amazônica, cerrado, caatinga, pantanal e pampas. Cada um com sua alma colorida e um poema no bico! 
Há andarilho, lavadeira, soldado, freira, cardeal, papa, príncipe, capitão e rei, marias e pedros colorindo os 
céus, alegrando o vento, povoando os biomas do Brasil. As cores e roupagens, o canto e a personalidade de 
mais de quarenta aves brasileiras, cantadas nos poemas de Lalau e na exuberância do desenho de 
Laurabeatriz, em seu sexto livro lançado pela Peirópolis.”  
(Fonte: www.amazon.com.br/Passarinhos-Brasil-Poemas-que-Voam/dp/8575963112) 
Facilitação: 
LALAU SIMÕES é paulista, nasceu no bairro do Cambuci em 1954, e seu nome verdadeiro é Lázaro Simões 
Neto. Formado em Comunicação Social, trabalha com criação publicitária e projetos literários especiais. 
Começou a escrever poesia para crianças a partir de 1994, incentivado pelo seu grande mestre José Paulo 
Paes. Já publicou mais de duas dezenas de títulos em diversas editoras, sempre em parceria com a 
ilustradora Laurabeatriz.  

http://www.amazon.com.br/Passarinhos-Brasil-Poemas-que-Voam/dp/8575963112
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LAURABEATRIZ nasceu no Rio de Janeiro, em 1949, e mora em São Paulo. Como artista plástica, começou a 
expor em 1966, participando de diversas mostras individuais e coletivas, com obras em desenho, pintura e 
xilogravura. Trabalhou como redatora de publicidade, de 1970 a 1975. Desde 1982 trabalha como 
ilustradora, colaborando com jornais e revistas. Na literatura infantil, começou em 1984, ilustrando o 
livro Era uma vez um segredo, escrito por Yone Meloni Nassar, da Editora FTD. (fonte: 
www.camaradolivro.com.br). A preocupação com o meio ambiente está presente em quase toda a obra da 
dupla, que publicou, também pela Editora Peirópolis, inaugurando a coleção Bicho-Poema, o livro Boniteza 
Silvestre, considerado pela revista Crescer um dos 30 melhores títulos infantis publicados em 2007. 
Frequentemente, Lalau visita escolas e feiras de livros com Laurabeatriz, para conversar, se divertir e 
conhecer de perto seus pequenos leitores. (fonte: www.amazon.com.br). 
Coordenação: 
HELENA QUINTANA MINCHIN possui Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (FAU UNISANTOS), 
Marketing (FGV), Mestrado em Arquitetura (FAUUSP/incompleto) e MBA em Administração (Instituto 
Mauá de Tecnologia). Elaboração, desenvolvimento e assessoria de projetos residenciais, comerciais e 
institucionais – com destaque na área de Universal Design. Experiência na área acadêmica (SENAC, Instituto 
Senador Fláquer, Escolas Municipais e Estaduais e Escola Panamericana de Arte). Fotógrafa amadora, 
possui trabalhos publicados em sites, livros e revistas e participação em exposições coletivas. Iniciou sua 
trajetória profissional na PMSP em 2007, tendo sido Supervisora (SMPED), Coordenadora de Projetos 
(Parque Ibirapuera) e Chefe de Aprovação (Prefeitura Regional Parelheiros). Desde 2015, compõe o quadro 
técnico da Escola Municipal de Jardinagem / UMAPAZ. 
Vagas: 50 
Público: interessados no tema  
Dia: 23 de Julho, segunda-feira 
Horário: das 14h às 16h 
Local: Sede da UMAPAZ – Parque Ibirapuera. 
Endereço: Av. Quarto Centenário, 1268. 
Pedestres: Portão 7A. 
Estacionamento: Portão 7 da Av. República do Líbano (Zona Azul). 
Inscrições: há necessidade de inscrições prévias. 
  
 CONVERSA COM... Ruy Eduardo Debs Franco  
Artacho Jurado & Documentário “Arquitetura Proibida” (52’) 
Sobre: Ao som de boa música e num ambiente intimista especialmente preparado, os convidados são 
recebidos com água aromatizada e chá - preparados com ervas frescas, colhidas em nosso Campo 
Experimental...  
E então apresentam seus trabalhos - relacionados com o Meio Ambiente, Sustentabilidade, Paisagismo e 
Arte - interagindo com o público participante. João Artacho Jurado foi um empresário que soube aliar em 
seus projetos arquitetônicos quesitos como boa localização, conforto, espaço, baixo preço de venda e, até, 
recursos para garantir o barateamento das contas de manutenção do condomínio, de modo que o consolidasse 
como opção atraente de habitação. (fonte: www.saraiva.com.br). Neste encontro, receberemos o Arquiteto 
Ruy Eduardo Debs Franco, autor do livro “Artacho Jurado – Arquitetura Proibida” (Editora SENAC São Paulo, 
2008). Ele fará um balanço da trajetória e legado de Jurado, nos quais se mesclam inovações arquitetônicas, 
ousadia empresarial, autodidaxia e controvérsias estéticas. O documentário surgiu como um desdobramento 
do livro – e, para conceber o projeto audiovisual, Ruy Debs se uniu em 2014 ao arquiteto Ricardo Moreira. 
Desenvolvido pela Fundação Gilberto Salvador, o documentário de 52 minutos contou com parceria de 
fomento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP).  
 
Facilitação: 
RUY EDUARDO DEBS FRANCO possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Santos 
(1982). Atualmente é professor na UNINTA Universidade Instituto Superior de Teologia Aplicada. Mestre pela UPM 
(Universidade Presbiteriana Mackenzie) em 2004. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em 
AutoCAD, Planejamento e Projetos da Edificação, Orientação de TFG, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Arquitetura e História. Autor do Livro "Artacho Jurado - Arquitetura Proibida" - Senac 2008. Um dos produtores do 
documentário "Arquitetura Proibida" baseado no livro de sua autoria. (fonte: Lattes, 2018) 

http://www.camaradolivro.com.br/
http://www.amazon.com.br/
http://www.saraiva.com.br/
https://www.arcoweb.com.br/noticias/arquitetura/causp-patrocinara-19-projetos-de-valorizacao-a-arquitetura
https://www.arcoweb.com.br/noticias/arquitetura/causp-patrocinara-19-projetos-de-valorizacao-a-arquitetura
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Coordenação: 
HELENA QUINTANA MINCHIN possui Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (FAU UNISANTOS), 
Marketing (FGV), Mestrado em Arquitetura (FAUUSP/incompleto) e MBA em Administração (Instituto 
Mauá de Tecnologia). Elaboração, desenvolvimento e assessoria de projetos residenciais, comerciais e 
institucionais – com destaque na área de Universal Design. Experiência na área acadêmica (SENAC, Instituto 
Senador Fláquer, Escolas Municipais e Estaduais e Escola Panamericana de Arte). Fotógrafa amadora, 
possui trabalhos publicados em sites, livros e revistas e participação em exposições coletivas. Iniciou sua 
trajetória profissional na PMSP em 2007, tendo sido Supervisora (SMPED), Coordenadora de Projetos 
(Parque Ibirapuera) e Chefe de Aprovação (Prefeitura Regional Parelheiros).  
Desde 2015, compõe o quadro técnico da Escola Municipal de Jardinagem / UMAPAZ. 
Vagas: 50 
Público: interessados no tema  
dia: 27 de julho, sexta-feira 
Horário: das 10h às 12h 
Local: Sede da UMAPAZ – Parque Ibirapuera. 
Endereço: Av. Quarto Centenário, 1268. 
Pedestres: Portão 7A. 
Estacionamento: Portão 7 da Av. República do Líbano (Zona Azul). 
Inscrições: há necessidade de inscrições prévias. 
  
CONVERSA COM... Cecilia Engels   
“Apart Horta” (2015 - 55’) 
Sobre: Ao som de boa música e num ambiente intimista especialmente preparado, os convidados são 
recebidos com água aromatizada e chá - preparados com ervas frescas, colhidas em nosso Campo 
Experimental... E então apresentam seus trabalhos - relacionados com o Meio Ambiente, Sustentabilidade, 
Paisagismo e Arte - interagindo com o público participante.  
“Apart Horta” (2015 - 55’) - dirigido por Cecilia Engels e produzido por Plano Astral Filmes - tem uma 
linguagem acessível, foi feito para contagiar as pessoas com o interesse em cultivar alimentos em casa. 
Além da trama de Nazaré e Natanael o filme mostra experiências reais apresentadas nos mini 
documentários, que reafirmam: sim isso é possível! Tem gente plantando em espaços muito pequenos. Os 
personagens do filme tocam no tema da reciclagem, do preço dos alimentos, do reaproveitamento da 
matéria orgânica (minhocários) e também do preconceito e da desinformação que rondam estes temas.” 
(fonte: Apart Horta) 
Facilitação: CECILIA ENGELS nasceu e cresceu em São Paulo. Se formou em Cinema na FAAP. Começou sua 
carreira roteirizando e dirigindo o curta metragem Um Par a Outro (12min, 35mm), que trata do desejo de 
um casal gay de ter um filho. O filme foi apresentado em mais de 30 importantes festivais pelo mundo e 
recebeu diversos prêmios. Seguiu no estilo do cinema independente realizando outros três curtas 
metragens: “Não Deixe Joana Só”, “Meu nome é Bongo eu toco djembe” e “No que me toca”. Sua estreia 
com média metragem foi no documentário “O Povo Dourado Somos Todos Nós”, que neste momento faz 
parte da programação do Canal Brasil. Em 2014 escreveu o roteiro de “Apart Horta” para o concurso Filma 
Brasil - um concurso online com a temática da alimentação e energia. O roteiro foi premiado e recebeu a 
verba para ser produzido. (fonte: www.ceciliaengels.com) 
Coordenação: 
HELENA QUINTANA MINCHIN possui Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (FAU UNISANTOS), 
Marketing (FGV), Mestrado em Arquitetura (FAUUSP/incompleto) e MBA em Administração (Instituto 
Mauá de Tecnologia). Elaboração, desenvolvimento e assessoria de projetos residenciais, comerciais e 
institucionais – com destaque na área de Universal Design. Experiência na área acadêmica (SENAC, Instituto 
Senador Fláquer, Escolas Municipais e Estaduais e Escola Panamericana de Arte). Fotógrafa amadora, 
possui trabalhos publicados em sites, livros e revistas e participação em exposições coletivas. Iniciou sua 
trajetória profissional na PMSP em 2007, tendo sido Supervisora (SMPED), Coordenadora de Projetos 
(Parque Ibirapuera) e Chefe de Aprovação (Prefeitura Regional Parelheiros).  
Desde 2015, compõe o quadro técnico da Escola Municipal de Jardinagem / UMAPAZ. 
Vagas: 50 
Público: interessados no tema  

http://www.ceciliaengels.com/
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Dia: 30 de julho, segunda-feira 
Horário: das 14h às 16h 
Local: Sede da UMAPAZ – Parque Ibirapuera. 
Endereço: Av. Quarto Centenário, 1268. 
Pedestres: Portão 7A. 
Estacionamento: Portão 7 da Av. República do Líbano (Zona Azul). 
Inscrições: há necessidade de inscrições prévias. 
  
Biblioteca: Espaço Sapucaia: 
Acervo voltado ao meio ambiente e cultura de paz. Livros, teses, trabalhos técnicos, periódicos, CD’s, 
DVD’s, VHS e fotografias. Dedicada à pesquisa, consulta e empréstimo. O acervo pode ser conhecido no site 
www.umapaz.phlweb.com.br 
Segunda a Sextas, 09h00 às 19h00 | Sábados, 09h00 às 13h00 |Informações: 5908-3828| Contato: 
bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bibliotecaumapaz@prefeitura.sp.gov.br
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     Julho de 2018 
 

COORDENAÇÃO DE EVENTOS DO PARQUE IBIRAPUERA 

eventosparqueibirapuera@prefeitura.sp.gov.br 

Por favor, em caso de dúvidas consulte o site ou o telefone de cada instituição. 

 


