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O programa Biblioteca Viva 
busca revitalizar as bibliotecas 
municipais de São Paulo, apostando 
no papel cultural do livro e na 
importância do incentivo à leitura 
na  fo rmação  dos  c idadãos  
paulistanos. A Biblioteca Viva 
nasce da importância de trabalhar 
a formação de público leitor a partir 
dos equipamentos culturais da 
Prefeitura, promovendo uma nova 
visão do papel das bibliotecas.

40

28

18

10

08

06

04

48

58

62

EXPOSIÇÃO

COPA 2018

MÚSICA

TEATRO

CINEMA

CIRCO

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

DICAS DE LEITURA

FEIRA DE TROCA DE LIVROS E GIBIS



04

E
X
P
O

S
IÇ

Ã
O

fotos Aryanne Valgas

Concebida para homenagear o criador 
do Sítio do Pica-Pau Amarelo e um dos 
principais autores da literatura brasileira 
e, também dar o pontapé inicial nas 
férias escolares em grande estilo.

De 1º de julho a 1º de dezembro de 2018
l Segunda a sexta, das 8h às 18h
l Sábados, das 10h às 17h
l Domingos, das 10h às 14h

Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato
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       A Confissão da Leoa
Um acontecimento real - as sucessivas mortes de pessoas 
provocadas por ataques de leões numa remota região do norte de 
Moçambique - é pretexto para Mia Couto escrever um 
surpreendente romance. Não tanto sobre leões e caçadas, mas 
sobre homens e mulheres vivendo em condições extremas.

       O Gato e o Escuro
Pintalgato vive sendo alertado pela mãe para que não ultrapasse a 
fronteira do dia. Mas ele, louco para descobrir o que se esconde sob 
a sombra da noite, decide se aventurar e acaba tendo um encontro 
inusitado com o escuro. Quando volta para a luz do dia, descobre 
que seu pelo, antes amarelo com pintinhas, está preto como a noite, 
e ca apavorado.

       O outro pé da sereia
Viagens diversas cruzam-se neste romance: a do missionário 
português D. Gonçalo da Silveira, a de Mwadia Malunga e a de um 
casal de afroamericanos. O primeiro persegue o inatingível sonho 
de um continente convertido, a jovem Mwadia cumpre o impossível 
regresso à infância e os afro-americanos seguem a miragem do 
reencontro com um lugar encantado.

       Terra Sonambula
Considerado pelo júri especial da Feira do Livro de Zimbabwe um 
dos doze melhores livros africanos do século XX, Terra Sonambula é 
um romance que tem como contexto o Moçambique pós-
independência, mergulhado na devastadora guerra civil que se 
estendeu por dez anos.

       O Último Voo do Flamingo
Depois de um longo tempo de guerra civil, soldados das Nações 
Unidas estão em Moçambique para acompanhar o processo de paz. 
O romance narra estranhos acontecimentos de uma pequena vila 
imaginária, Tizangara, ao sul do país, onde militares da ONU 
começam a explodir subitamente.

       Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra
O retorno de Marianinho a Luar-do-Chão não é exatamente uma 
volta às suas origens. Ao chegar à ilha natal, incumbido de 
comandar as cerimônias fúnebres do avô Mariano, de quem 
recebeu o mesmo nome e de quem era o neto favorito, ele se 
descobre um estranho tanto entre os de sua família quanto entre os 
de sua raça, pois na cidade adquiriu hábitos de um branco. Aos 
poucos, Marianinho percebe que voltou à ilha para um 
renascimento.

       A Varanda do Frangipani
Romance que faz um retrato poético e crítico da realidade de 
Moçambique e se passa vinte anos após a Independência, depois 
dos acordos de paz de 1992. É narrado pelo carpinteiro Ermelindo 
Mucanga, que morreu às vésperas da Independência, quando 
trabalhava nas obras de restauro da Fortaleza de S. Nicolau, onde 
funciona um asilo para velhos.

Mia Couto, pseudónimo de António Emílio Leite Couto, nasceu em 
5 de julho de 1955 na cidade de Beira, em Moçambique - África. 
Adotou seu pseudônimo por ter uma paixão por gatos e por seu 
irmão não saber pronunciar seu nome. Iniciou os estudos 
universitários em medicina, mas trabalhou como jornalista. Foi 
diretor da Agência de Informação de Moçambique e formou 
ligações de correspondentes entre as províncias moçambicanas 
durante o tempo da guerra de libertação.

As Dicas de Leitura de julho prestam homenagem ao 
aniversariante do mês Mia Couto, querido e premiado escritor 
moçambicano, também presente nas bibliotecas públicas. 
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2018 é ano de Copa do Mundo. Os países 

param para ver sua seleção jogar, e os 

colecionadores começam a troca de 

gurinhas. Pensando em transformar as 

Bibliotecas Municipais em um espaço de 

convivência, a Secretaria Municipal de 

Cultura as transformou em ponto de 

troca. As bibliotecas estão preparadas 

para receber os colecionadores, de todas 

as idades, aos sábados das 11h às 15h, 

desde o dia 7 de abril.

A ação visa ressignicar o espaço da 

biblioteca, transformando-o em um local 

de convívio, lazer, e troca de saberes. 

Além disso, colecionadores terão a 

possibilidade de ter um primeiro contato 

com o acervo e retornar como leitor.   

Troca de figurinhas da Copa
nas Bibliotecas Municipais
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CAZUZA - O TEMPO NÃO PARA 
BRA, 2004, 98 min., DVD
Direção: Sandra Werneck e Walter 
Carvalho. Elenco: Daniel de 
Oliveira, Marieta Severo, Débora 
Falabella, Leandra Leal, Reginaldo 
Faria, Andréa Beltrão
A vida louca que marcou o percurso 
prossional e pessoal de Cazuza, 
do início da carreira, em 1981, até 
a morte em 1990, aos 32 anos: o 
sucesso com o Barão Vermelho, a 
carreira solo, as músicas que 
falavam dos anseios de uma 
geração ,  o  compor tamento 
transgressor e a coragem de 
continuar a carreira, criando e se 
apresentando, mesmo debilitado 
pela Aids.
l 5 de julho (qui), 14h30
  BP Cora Coralina
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GASPARZINHO, O FANTASMINHA CAMARADA 
Casper, EUA, 1995, 110 min., DVD
Direção: Brad Silberling. Elenco: Christina Ricci, Bill 
Pullman, Cathy Moriarty, Eric Idle
Um "terapeuta de fantasmas" chega em uma 
sombria mansão acompanhado de sua lha. Ele foi 
contratado por uma milionária, que pretende 
exorcizar os fantasmas do local para assim poder 
obter um tesouro escondido no casarão.
l 19 de julho (qui), 14h30
  BP Cora Coralina
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O CORVO
The Crow, EUA, 1994, 102 mim., DVD
Direção: Alex Proyas. Elenco: Brandon 
Lee, Michael Wincott, Ernie Hudson
Um ano após ter sido assassinado 
juntamente com sua noiva por uma 
gangue, Eric Draven, um músico de 
rock, retorna da sepultura com a 
ajuda de um misterioso corvo, com a 
intenção de se vingar de seus 
assassinos.
l 12 de julho (qui), 14h30
  BP Cora Coralina
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O CORVO
The Crow, EUA, 1994, 102 mim., DVD
Direção: Alex Proyas. Elenco: Brandon 
Lee, Michael Wincott, Ernie Hudson
Um ano após ter sido assassinado 
juntamente com sua noiva por uma 
gangue, Eric Draven, um músico de 
rock, retorna da sepultura com a 
ajuda de um misterioso corvo, com a 
intenção de se vingar de seus 
assassinos.
l 12 de julho (qui), 14h30
  BP Cora Coralina
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NA NATUREZA SELVAGEM
Into the Wild, EUA, 2007, 147 min., DVD
Direção: Sean Penn. Elenco: Emile Hirsch, Marcia 
Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Catherine 
Keener, Brian Dierker, Vince Vaughn, Zach 
Galianakis, Kristen Stewart, Hal Holbrook
Christopher McCandless, lho de pais ricos, se 
forma na universidade de Emory como um dos 
melhores estudantes e atletas. Porém, em vez de em 
embarcar em uma carreira prestigiosa e lucrativa, 
ele escolhe doar suas economias para caridade, 
livrar-se de seus pertences e viajar pelo Alasca.
l 26 de julho (qui), 14h30
BP Cora Coralina

NA NATUREZA SELVAGEM
Into the Wild, EUA, 2007, 147 min., DVD
Direção: Sean Penn. Elenco: Emile Hirsch, Marcia 
Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Catherine 
Keener, Brian Dierker, Vince Vaughn, Zach 
Galianakis, Kristen Stewart, Hal Holbrook
Christopher McCandless, lho de pais ricos, se 
forma na universidade de Emory como um dos 
melhores estudantes e atletas. Porém, em vez de em 
embarcar em uma carreira prestigiosa e lucrativa, 
ele escolhe doar suas economias para caridade, 
livrar-se de seus pertences e viajar pelo Alasca.
l 26 de julho (qui), 14h30
BP Cora Coralina
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TONI FERREIRA
Um dos nomes da Nova MPB Toni Ferreira acompanhado 
pelo músico João Guariozo faz show intimista com um 
repertório autoral, além de releituras particulares de 
canções consagradas. O cardápio de comparações é até 
muito variado. Vai de Cazuza, passa por Bethânia, Ângela 
Roro e até Gal Costa entra na parada.
Público: Livre | 50min.
l 5 de julho (qui), 14h - BP Sylvia Orthof
l 12 de julho (qui), 14h - BP Ricardo Ramos
l 13 de julho (sex), 13h - BP Sérgio Buarque de Holanda
l 20 de julho (sex), 13h - BP Álvaro Guerra
l 28 de julho (sáb), 14h - BP José Paulo Paes 
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TORÓ INSTRUMENTAL
O time principal composto por Caio Duarte, Marcelo 
Laguna e Pedro Cavalcanti está no cenário do jazz e música 
instrumental a mais de 10 anos. Sempre com convidados 
especiais compondo a banda segue marcando sua história 
na cultura nacional, convidados como Bocato, Tomati, Dj 
Tahira, além de artistas internacionais já zeram parte 
desse projeto. A proposta é mesclar estilos instrumentais 
como o groove, jazz, rock com a essência da dançante 
música brasileira. Uma simbiose de conceitos inéditos que 
garantem a inovação e sucesso do grupo.
Público: Livre | 50min.
l 21 de julho (sáb), 14h - BP Sylvia Orthof
l 22 de julho (dom), 11h - BP Clarice Lispector
l 25 de julho (qua), 14h30 - BP Roberto Santos
l 28 de julho (sáb), 11h - BP Narbal Fontes

SANTA JAM VÓ ALBERTA
Vó Alberta é uma alusão à embaixatriz do blues: Alberta 
Hunter. A apresentação busca a fusão cultural permeando, 
através do jazz tradicional, o folk e o baião, o blues, o 
country e o gypsy. A banda cria, pra além disso, um 
repertório autoral, que consolida a experiência musical de 
uma legítima jam session. Os músicos da Santa Jam Vó 
Alberta desenvolvem cenários musicais através de 
contações de histórias fazendo dos seus instrumentos 
(contrabaixo acústico, sanfona, banjo, gaita, viola caipira, 
violões, washboard, zabumba, alfaia e mandolim) a 
extensão do enredo musical.
Público: a partir de 12 anos | 50min.
l 5 de julho (qui), 15h - BP Jayme Cortez
l 7 de julho (sáb), 15h - BP Alceu Amoroso Lima
l 8 de julho (dom), 11h - BP Paulo Sérgio Duarte Milliet
l 12 de julho (qui), 14h - BP Mário Schenberg
l 13 de julho (sex), 15h - BP Castro Alves
l 14 de julho (sáb), 14h - BP Cassiano Ricardo
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NICOLAS - SOMOS O FUTURO

Integrante do Matéria Rima, um dos grupos mais 
engajados. O que mais chama a atenção é toda técnica 
apresentada. Em suas poesias Nicolas incentiva os jovens a 
sonhar e acreditar em seu potencial, essa é a ideia trazida 
no álbum “Somos O Futuro”.
Público: Livre | 50min.
l 4 de julho (qua), 14h - BP Ricardo Ramos
l 5 de julho (qui), 14h30 - BP Vinícius de Moraes
l 12 de julho (qui), 14h - BP Raul Bopp
l 13 de julho (sex), 10h - BP Amadeu Amaral
l 18 de julho (qua), 10h - BP Prefeito Prestes Maia 
l 21 de julho (sáb), 16h - BP José Paulo Paes
l 22 de julho (dom), 11h - BP Paulo Duarte 
l 24 de julho (ter), 14h30 - BP Rubens Borba A. Moraes
l 26 de julho (qui), 15h - BP Jayme Cortez 
l 28 de julho (sáb), 14h - BP Marcos Rey

CRIANÇA DA TERRA - GRUPO FOLIAS E FOLGUEDOS

Espetáculo cênico-musical-interativo visa transmitir a rica 
vivência da cultura tradicional brasileira para o público 
infantil, partindo do princípio que brincar e cantar são 
formas de conhecer o mundo, que inclui tradição, música e 
movimento. Concebido pelo artista e arte-educador Inimar 
dos Reis.
Público: Livre | 50min.
l 4 de julho (qua), 14h30 - BP Rubens Borba A. Moraes
l 5 de julho (qui), 10h - BP Pedro Nava
l 12 de julho (qui), 9h - BP Thales Castanho Andrade
l 13 de julho (sex), 14h - BP Jamil Almansur Haddad
l 18 de julho (qua), 15h - BP Chácara do Castelo 
l 20 de julho (sex), 14h - BP Ricardo Ramos
l 24 de julho (ter), 14h30 - BP Belmonte 
l 28 de julho (sáb), 14h - BP Paulo Setúbal
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DINHO NUNES CANTA SAMBAS DA BAHIA

O Projeto consiste em levar essa mistura de música antiga e 

contemporânea a públicos que não conhecem essas 

variantes do samba baiano, onde de fato começou no 

Brasil. O músico apresenta os sambas com suas variações 

através das gerações, como samba canção, samba de roda, 

samba duro e samba chula, com os compositores Dorival 

Caymmi, Batatinha, Riachão, Assis Valente, Ederaldo Gentil 

e Moraes Moreira juntando-se a tantos outros.

Público: Livre | 50min.
l 4 de julho (qua), 14h30 - BP Raimundo de Menezes
l 5 de julho (qui), 16h - BP Álvaro Guerra
l 12 de julho (qui), 14h - BP Malba Tahan
l 13 de julho (sex), 14h - BP Rubens Borba Alves

  de Moraes
l 17 de julho (ter), 15h - BP Paulo Setúbal 
l 18 de julho (qua), 14h - BP Vicente Paulo Guimarães
l 19 de julho (qui), 15h - BP Jayme Cortez 
l 21 de julho (sáb), 14h - BP Cassiano Ricardo
l 26 de julho (qui), 14h - BP Prestes Maia
l 28 de julho (sáb), 14h - BP Adelpha Figueiredo

QUATRO MÃOS

A banda lançou seu primeiro disco em 2018, “Fértil”, 

levando sua essência de contagiar as pessoas com canções 

que retratam sentimentos e experiências reais. Quatro 

mãos acredita que expressões artísticas realizadas a partir 

de sentimentos reais possuem mais força para tocar as 

pessoas. Essa conexão transporta o público para situações 

e reexões que possivelmente não teriam se não fossem 

tocadas pela arte.

Público: Livre | 60min.
l 21 de julho (sáb), 11h - BP Clarice Lispector
l 28 de julho (sáb), 11h - BP Nuto Sant'Anna
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MC GARDEN
O paulistano MC Garden é um dos artistas mais reconhe-
cidos da vertente do funk consciente, que ganha cada vez 
mais força entre os jovens brasileiros. Alguns vídeos do artista 
somam milhões de visualizações no Youtube. MC Garden 
possui parcerias com grandes artistas, humoristas, bandas e 
Youtubers, tais como Planta e Raiz, Gabriel O Pensador, Zizi 
Possi, Gog, Ranha Bastos e Rafael Queiroga.
Público: Livre | 60min.
l 12 de julho (qui), 14h - BP Marcos Rey

CRIANÇA DA TERRA - GRUPO FOLIAS E FOLGUEDOS
Espetáculo cênico-musical-interativo visa transmitir a rica 
vivência da cultura tradicional brasileira para o público infan-
til, partindo do princípio que brincar e cantar são formas de 
conhecer o mundo, que inclui tradição, música e movimento. 
Concebido pelo artista e arte-educador Inimar dos Reis.
Público: Livre | 50min.
l 4 de julho (qua), 14h30 - BP Rubens Borba A. Moraes
l 5 de julho (qui), 10h - BP Pedro Nava
l 12 de julho (qui), 9h - BP Thales Castanho Andrade
l 13 de julho (sex), 14h - BP Jamil Almansur Haddad
l 18 de julho (qua), 15h - BP Chácara do Castelo 
l 20 de julho (sex), 14h - BP Ricardo Ramos
l 24 de julho (ter), 14h30 - BP Belmonte 
l 28 de julho (sáb), 14h - BP Paulo Setúbal

TAMBOR DE CRIOULA FLOR DA AROEIRA
A proposta do Tambor é ir além da apresentação ou do 
espetáculo e oferecer uma vivência da cultura popular para o 
público onde não há espectadores. Artistas e público unem-
se e confundem-se para constituir a força da roda no ritmo da 
batida do tambor, do canto coletivo e da dança feminina.
Público: Livre | 50min.
l 12 de julho (qui), 14h30 - BP Cora Coralina
l 13 de julho (sex), 13h - BP Vicente de Carvalho
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Três operários cam impedidos de saírem da obra em que 
trabalham, ao nal do cansativo expediente, por conta de 
uma tempestade que não os deixa voltarem para as suas 
casas. “Presos” que estão, no entanto, libertam a fantasia 
para criar as mais incríveis aventuras: transformam 
ferramentas, e demais objetos da obra, em instrumentos de 
suas viagens pela imaginação. Assim recontam, com muita 
criatividade, alguns contos de fadas, parodiam, com bom 
humor, lmes clássicos, criam e interagem com bichos e 
criaturas formadas pelas mais inusitadas coisas.
Público: Livre | 50min.
l 5 de julho (qui), 11h - BP Vicente Paulo Guimarães
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100 + NEM MENOS
O espetáculo aborda os primeiros 
contatos da criança com o universo dos 
números, da matemática e do desenho, 
onde o contar ou riscar se apresentam de 
forma lúdica em seu cotidiano.
Público: Livre | 60min.
l 4 de julho (qua), 14h
  BP Álvares de Azevedo
l 5 de julho (qui), 15h
  BP Clarice Lispector
l 13 de julho (sex), 10h
  BP Alceu Amoroso Lima
l 19 de julho (qui), 14h
  BP Afonso Schmidt
l 26 de julho (qui), 14h
  BP Thales Castanho de Andrade
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BUZUM

O espetáculo conta de maneira bem humorada o caminho 

da língua portuguesa pelo mundo, sua expansão pela Ásia, 

África e América do Sul. Em um ambiente intimista, com o 

uso de bonecos e um texto dinâmico, crianças e professores 

descobrem a presença de expressões e palavras africanas 

na língua portuguesa, de alimentos e plantas indígenas na 

cultura brasileira e que a tão comentada Globalização já 

começou há séculos. Os bonecos saem das páginas de um 

enorme livro para ilustrar os caminhos feitos pelos 

portugueses em busca de novos territórios e especiarias e é 

claro, sua chegada ao Brasil.

Público: Livre | 6h.

l 4 de julho (qua), 10h; 10h30; 11h - 13h30; 14h; 

  14h30 - BP Adelpha Figueiredo

l 5 de julho (qui), 9h30; 10h; 10h30 - 13h30; 14h; 

  14h30 - BP José Paulo Paes

l 17 de julho (ter), 9h30; 10h; 10h30 - 13h30; 14h; 

  14h30 - BP Malba Tahan

l 18 de julho (qua), 10h; 10h30; 11h - 13h30; 14h; 

  14h30 - BP Raimundo de Menezes

l 25 de julho (qua), 9h30; 10h; 10h30 - 13h30; 14h; 

  14h30 - BP Paulo Sérgio Duarte Milliet

l 27 de julho (sex), 9h30; 10h; 10h30 - 13h30; 14h; 

  14h30 - BP Castro Alves

l 28 de julho (sáb), 10h30; 11h; 11h30 - 13h30; 14h;  

  14h30 - BP Sérgio Buarque de Holanda
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RECONTANDO UMA AVENTURA
Dois garis trabalham em sua rotina diária, fazendo a 
limpeza de uma esquina qualquer da cidade. Carregam 
uma grande lixeira, repleta de sucatas recolhidas em seu 
dia de trabalho. É quando, por meio de uma simples 
lembrança, embarcam em uma aventura inesperada, 
recontando, de forma extremamente criativa, lúdica e bem-
humorada, o clássico “Moby Dick”.
Público: Livre | 60min.
l 4 de julho (qua), 14h30 - BP José Mauro Vasconcelos
l 10 de julho (ter), 10h - BP Padre José de Anchieta
l 21 de julho (sáb), 13h - BP Sérgio Buarque Holanda
l 28 de julho (sáb), 11h - BP Lenyra Fraccaroli
l 28 de julho (sáb), 14h - BP Menotti Del Picchia
l 31 de julho (ter), 10h - BP Amadeu Amaral
l 31 de julho (ter), 14h30 - BP Belmonte

NÃO TEM XÍCARA
Com humor inteligente e ágil, o grupo de improvisadores 
promete fazer de cada sessão uma experiência única, 
através de espetáculos completamente diferentes, guiados 
a partir dos estímulos da plateia. A ideia a ser desenvolvida 
em cada sessão, parte de uma palavra que está em algum 
livro do acervo da Biblioteca dita por alguém da plateia. 
Esta palavra vai inspirar a criação de um monólogo que 
poderá ser realizado por um dos atores do elenco. Depois 
disso, todos os atores do elenco improvisam cenas 
utilizando-se de referências da literatura.
Público: 14 anos | 60min.
l 4 de julho (qua), 14h - BP Cassiano Ricardo 
l 5 de julho (qui), 15h - BP Viriato Corrêa
l 12 de julho (qui), 14h - BP Sylvia Orthof
l 18 de julho (qua), 15h - BP Milton Santos 
l 19 de julho (qui), 14h - BP Marcos Rey
l 25 de julho (qua), 14h30 - BP Raimundo de Menezes
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CADA QUAL NO SEU BARRIL
Igor e Vladimir são dois náufragos que vivem às 
turras numa ilha deserta enquanto esperam 
pelo resgate. Para as crianças, cam evidentes 
os duelos semelhantes aos dos desenhos 
animados de Tom e Jerry, Pernalonga e Patolino 
ou Papa-Léguas e Coiote. Com direito a 
dinamites, bombas, granadas e armadilhas — 
todas de mentirinha, óbvio.
Público: Livre | 60min.
l 4 de julho (qua), 14h - BP Malba Tahan
l 5 de julho (qui), 14h - BP Gilberto Freyre
l 12 de julho (qui), 10h - BP Pref. Prestes Maia
l 13 de julho (sex), 16h - BP Álvaro Guerra
l 18 de julho (qua), 14h30 - BP José Mauro
  de Vasconcelos
l 20 de julho (sex), 14h - BP Professor 
  Arnaldo Magalhães Giácomo
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MÚSICAS DE OZ
Neste espetáculo os espectadores são levados a navegarem no 
mundo fantástico das histórias infantis, para que conheçam um 
pouco mais dessa literatura e possam ter aguçado o desejo de 
buscar outras leituras. “Músicas de OZ” é a união do diretor 
musical Marcus Alcantarilla e dos artistas Anne Pelucci, Fagner 
Saraiva e Giba Freitas para cantar e narrar história da garotinha 
Dorothy, do Homem de Lata, do Espantalho e do medroso Leão.
Público: Livre | 60min.
l 4 de julho (qua), 14h30 - BP Cora Coralina 
l 8 de julho (dom), 11h - BP Hans Christian Andersen

l 12 de julho (qui), 14h30 - BP Monteiro Lobato
l 13 de julho (sex), 9h30 - BP Affonso Taunay 
l 17 de julho (ter), 14h - BP Jamil Almansur Haddad
l 18 de julho (qua), 14h30 - BP Brito Broca 
l 20 de julho (sex), 15h - BP Castro Alves 
l 21 de julho (sáb), 15h - BP Viriato Corrêa
l 24 de julho (ter), 10h - BP Amadeu Amaral
l 25 de julho (qua), 10h - BP Érico Veríssimo
l 26 de julho (qui), 14h30 - BP Vinícius de Moraes
l 27 de julho (sex), 13h - BP Vicente de Carvalho 
l 28 de julho (sáb), 14h - BP Helena Silveira
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TRAVESSURAS DE PALHAÇO
Cia. Anjos Voadores
Inspirado nas esquetes de palhaços, música e a 
magia do malabarismo, o espetáculo é um 
convite ao público para participar do universo 
circense, por meio da história de uma trupe de 
palhaços que disputa um espaço para se 
apresentar no circo. No meio dessa competição, 
recheada de travessuras, pouco a pouco eles 
descobrem valores mais importantes que a 
conquista de um lugar no palco.
Público: Livre | 50min.
l 4 de julho (qua), 10h - BP Brito Broca 
l 5 de julho (qui), 10h - BP Aureliano Leite 
l 5 de julho (qui), 14h - BP  Mário Schenberg  
l 12 de julho (qui), 15h - BP Viriato Corrêa
l 13 de julho (sex), 14h30 - BP Belmonte 
l 17 de julho (ter), 14h - BP Padre José
  de Anchieta  
l 19 de julho (qui), 14h - BP Raul Bopp 
l 20 de julho (sex), 14h30 - BP Affonso N Taunay
l 21 de julho (sáb), 11h - BP Monteiro Lobato
l 22 de julho (dom), 11h - BP Hans Christian 
  Andersen

GAMBIARRA
O que acontece quando uma trupe de artista 
desaparece e o show tem que continuar? Em 
“Gambiarra”, nosso faxineiro é obrigado a entrar 
em cena e fazer o espetáculo acontecer... Cenas 
cômicas e muita interação com a plateia fazem 
parte desse espetáculo.
Público: Livre | Todas as idades | 60min.
l 4 de julho (qua), 11h - BP Lenyra Fraccaroli
l 4 de julho (qua), 15h - BP Paulo Setúbal
l 13 de julho (sex), 19h - BP José Paulo Paes
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CIRCO DI QUÉBRA
Inspirado nas esquetes de palhaços, e na magia 
do malabarismo, dois palhaços se propõe a 
trazer muita alegria pilotando os monociclos e 
fazendo malabares.
Público: Livre | 60min.
l 5 de julho (qui), 14h - BP Jamil A. Haddad
l 9 de julho (seg), 14h - BP Gilberto Freyre
l 12 de julho (qui), 14h - BP Milton Santos
l 13 de julho (sex), 14h - BP Raimundo de 
  Menezes
l 19 de julho (qui), 10h - BP Aureliano Leite
l 21 de julho (sáb), 11h - BP Jovina Rocha 
  Álvares Pessoa
l 26 de julho (qui), 10h - BP Vicente Paulo 
  Guimarães
l 27 de julho (sex), 14h - BP Professor 
  Arnaldo Magalhães Giácomo
l 28 de julho (sáb), 15h - BP Viriato Corrêa
l 29 de julho (dom), 11h - BP Alceu Amoroso 
  Lima

NAVEGANTES
Uma embarcação de palhaços piratas segue em 
um cortejo, navegando em busca de ideias para 
escrever um livro. Durante o trajeto passarão 
por obras de Shakespeare, Machado de Assis, 
Carlos Drummond de Andrade, Manoel de 
Barros, entre outros.
Público: Livre | 60min.
l 1 de julho às 10h - BP Roberto Santos
l 4 de julho (qua), 11h - BP Narbal Fontes
l 4 de julho (qua), 14h30 - BP Affonso  Taunay
l 8 de julho (dom), 11h - BP Helena Silveira
l 13 de julho (sex), 11h - BP Hans Christian 
  Andersen
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SANDUBA DELIVERY
O palhaço Sanduba chega com sua bicicleta 
acrobática para fazer entregas de sua 
lanchonete. No cardápio, dez números 
circenses divididos em entrada, prato principal, 
sobremesa e cafezinho. O público é convidado 
para fazer o pedido e assim formar a cada dia 
um cardápio e um espetáculo diferente. No 
nal do espetáculo, há um surpreendente 
número de equilibrismo, com Duba Becker 
equilibrando no queixo uma barraca de feira.
Público: Livre | 60min.
l 5 de julho (qui), 13h - BP Vicente de 
  Carvalho
l 22 de julho (dom), 11h – Biblioteca
  Infantojuvenil Monteiro Lobato

MALA DE TRALHA
A proposta da Mala de Tralha é estimular a 
criatividade através do lúdico. Utilizando das 
diversas formas de arte, seja tanto com a 
comicidade do palhaço, expressão corporal 
através da mímica, narração, encenação, 
s o n o r i d a d e  d e  i n s t r u m e n t o s  e  n ã o 
instrumentos, mágicas, ou até mesmo somente 
na oralidade. Assim, a Cia. conta histórias de 
maneira lúdica e interativa e com isso, instiga a 
curiosidade e interesse dos adultos e 
principalmente das crianças por livros, histórias 
antigas, lendas, folclores, fábulas e nossa 
identidade cultural.
Público: Livre | 60min.
l 12 de julho (qui), 10h - BP Érico Veríssimo
l 13 de julho (sex), 11h - BP Jovina Rocha 
  Álvares Pessoa
l 13 de julho (sex), 14h - BP Roberto Santos
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TAMBÚ E CANDONGUEIRO
Através da pesquisa na linguagem 
do palhaço, o espetáculo mescla 
cenas do circo tradicional, circo 
contemporâneo, modalidades 
circenses e a cultura popular.
Público: Livre | 60min.
l 4 de julho (qua), 15h
BP Chácara do Castelo
l 5 de julho (qui), 10h
BP Amadeu Amaral
l 11 de julho (qua), 14h
BP Professor Arnaldo 
Magalhães Giácomo
l 13 de julho (sex), 14h
BP Vicente Paulo Guimarães
l 17 de julho (ter), 14h30
BP Cora Coralina
l 18 de julho (qua), 10h
BP Pedro Nava
l 25 de julho (qua), 14h
BP  Ricardo Ramos
l 26 de julho (qui), 10h
BP Aureliano Leite 
l 27 de julho (sex), 14h30
BP Affonso Taunay
l 31 de julho (ter), 14h
BP Malba Tahan
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RETALHOS DE HISTÓRIAS

Todos os seres são importantes, por isso devemos 

respeitar a todos, natureza, animais e pessoas e assim 

viveremos em harmonia, essa é a proposta trazida pelo 

grupo Retalhos de Histórias que apresentará duas 

contações, a primeira, “João Jiló” conta a história de um 

menino muito traquina chamado João Jiló. Ele adorava 

fazer malvadezas com os bichos e as plantas. Um belo 

dia, João Jiló resolveu caçar e... acabou caçando um 

passarinho bem diferente! A partir deste dia, João Jiló 

aprendeu uma lição para o resto da vida! Esta história 

traz uma mistura de humor, medo e suspense! A 

segunda história “ O Nabo Gigante” é uma divertida 

história em que um velhinho e uma velhinha plantam 

um nabo que cresce até car GIGANTE. Para tirar o 

legume do solo será necessária a ajuda de todos os 

animais da fazenda e com a ajuda muito especial de um 

pequeno ratinho.Nesta nova adaptação do clássico 

conto russo, na qual o menor dos ajudantes pode fazer a 

diferença, a cooperação de todos é a grande lição.

Público: Livre | 60min.
l 4 de julho (qua), 10h - BP Sérgio Buarque Holanda
l 4 de julho (qua), 14h - BP Professor Arnaldo 

  Magalhães Giácomo
l 5 de julho (qui), 15h - BP Castro Alves
l 12 de julho (qui), 10h - BP Paulo Sérgio D. Milliet
l 12 de julho (qui), 14h30 - BP Vinícius de Moraes
l 13 de julho (sex), 11h - BP Lenyra Fraccaroli
l 13 de julho (sex), 14h - BP Menotti Del Picchia
l 25 de julho (qua), 10h30 - BP Milton Santos
l 28 de julho (sáb), 14h - BP Sylvia Orthof
l 29 de julho (dom), 11h - BP Paulo Duarte
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O PRÍNCIPE SIDDHI
Cris Miguel conta a história de Siddhi, um Príncipe Indiano que vivia preso 
dentro das muralhas do palácio, pois seus pais não deixavam que ele saísse 
de lá. Mandavam presentes e muitos agrados para o príncipe mas nada o 
satisfazia além da vontade de conhecer o mundo além das muralhas, sendo 
assim ele resolve fugir. Uma história que traz de forma divertida e 
comovente valores como o respeito, a harmonia e a beleza no caminho da 
busca da verdade.
Público: Livre | 50min.
l 1 de julho (dom), 11h - BP Hans Christian Andersen 
l 5 de julho (qui), 14h30 - BP Monteiro Lobato
l 12 de julho (qui), 10h - BP Aureliano Leite
l 12 de julho (qui), 15h - BP Jayme Cortez
l 21 de julho (sáb), 11h - BP Lenyra Fraccaroli
l 21 de julho (sáb), 14h - BP Adelpha Figueiredo
l 24 de julho (ter), 10h - BP Malba Tahan
l 25 de julho (qua), 14h - BP Gilberto Freyre
l 28 de julho (sáb), 11h - BP Mário Schenberg
l 28 de julho (sáb), 14h - BP Camila Cerqueira César

O PRÍNCIPE SIDDHI
Cris Miguel conta a história de Siddhi, um Príncipe Indiano que vivia preso 
dentro das muralhas do palácio, pois seus pais não deixavam que ele saísse 
de lá. Mandavam presentes e muitos agrados para o príncipe mas nada o 
satisfazia além da vontade de conhecer o mundo além das muralhas, sendo 
assim ele resolve fugir. Uma história que traz de forma divertida e 
comovente valores como o respeito, a harmonia e a beleza no caminho da 
busca da verdade.
Público: Livre | 50min.
l 1 de julho (dom), 11h - BP Hans Christian Andersen 
l 5 de julho (qui), 14h30 - BP Monteiro Lobato
l 12 de julho (qui), 10h - BP Aureliano Leite
l 12 de julho (qui), 15h - BP Jayme Cortez
l 21 de julho (sáb), 11h - BP Lenyra Fraccaroli
l 21 de julho (sáb), 14h - BP Adelpha Figueiredo
l 24 de julho (ter), 10h - BP Malba Tahan
l 25 de julho (qua), 14h - BP Gilberto Freyre
l 28 de julho (sáb), 11h - BP Mário Schenberg
l 28 de julho (sáb), 14h - BP Camila Cerqueira César



NERINA A OVELHA NEGRA
Baseada no livro do conhecido cartunista Michele Iacocca, a 
opereta é o mais recente espetáculo do premiado Maracujá 
Laboratório de Artes e conta a história de Nerina, uma 
ovelha que por ter a cor diferente das outras é expulsa do 
rebanho. Porém, ao encontrar com lobos que resolvem usá-
la para atrair e devorar as ovelhas que a expulsaram, ela 
toma uma atitude que salvará a todas.
Público: Livre | 60min.

l 4 de julho (qua), 14h – BP Érico Veríssimo
l 12 de julho (qui), 14h – BP Camila Cerqueira César
l 13 de julho (sex), 10h – BP Clarice Lispector
l 17 de julho (ter), 14h30 – BP Rubens Borba Alves
  de Moraes
l 21 de julho (sáb), 11h – BP Narbal Fontes
l 22 de julho (dom), 11h – BP Álvares de Azevedo
l 24 de julho (ter), 10h – BP Padre José de Anchieta
l 28 de julho (sáb), 14h – BP Brito Broca
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CONTOS RUSSOS - GIRASONHOS
As ancestrais histórias e fábulas russas recontadas por 
Tatiana Belinky trazem ao público um universo ao mesmo 
tempo familiar e desconhecido. Os feiticeiros, príncipes, 
pobres camponesas, monstros marinhos, magos e outros 
seres encantados já conhecidos de nossas crianças, 
juntam-se a estranhos bogatires, popes, boiardos, cossacos 
e tocadores de gusli. Conuem, assim, os mitos universais 
contidos nas fábulas e o mundo particular dos contos russos.
Público: Livre | 60min.
l 5 de julho (qui), 14h – BP Afonso Schmidt
l 8 de julho (dom), 11h – BP Álvares de Azevedo
l 12 de julho (qui), 11h– BP Nuto Sant'Anna
l 18 de julho (qua), 14h – BP Érico Veríssimo
l 19 de julho (qui), 14h – BP Thales C. de Andrade
l 28 de julho (sáb), 11h – BP Jovina Rocha A. Pessoa
l 29 de julho (dom), 11h – BP Hans Christian Andersen
l 31 de julho (ter), 14h – BP Padre José de Anchieta

CONTO, CANJICA E QUENTÃO
Para acompanhar o clima de festa de São João, vinho 
quente e paçoca, a Cia. A Hora da História traz uma 
contação de histórias com contos tradicionais bem 
brasileiros, que são encontrados em diversas regiões de 
nosso país, acompanhados de músicas de festa junina e 
brincadeiras musicais populares tocadas ao vivo.
Público: Livre | Infantil | 6h.
l 17 de julho (ter), 10h - BP Amadeu Amaral
l 17 de julho (ter), 14h30 - BP Belmonte
l 18 de julho (qua), 10h - BP Paulo Sérgio D. Milliet
l 18 de julho (qua), 14h - BP Gilberto Freyre
l 20 de julho (sex), 13h - BP Vicente de Carvalho
l 25 de julho (qua), 15h - BP Chácara do Castelo
l 26 de julho (qui), 14h - BP Raul Bopp
l 27 de julho (sex), 11h - BP Cassiano Ricardo
l 29 de julho (dom), 11h – BP Monteiro Lobato
l 31 de julho (ter), 14h - BP Pedro Nava
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MARCO HAURÉLIO
Existem contos de fadas no Brasil? A resposta é sim. Mas, 
aqui, recebem nomes como Estórias de Trancoso ou Contos 
da Carochinha. Nos nossos contos de fadas, Cinderela 
atende pelo nome de Maria Borralheira, Pele de Asno 
chama-se Cara de Pau e Angélica e o Príncipe Teiú fazem as 
vezes de A Bela e a Fera. Muitas destas histórias encantadas 
foram ouvidas e registradas por Marco Haurélio em livros 
como Contos folclóricos brasileiros e Contos e fábulas do 
Brasil. Muitos destes contos foram adaptados para os versos 
de cordel, constituindo clássicos como a História de Juvenal 
e o Dragão e a História da Princesa da Pedra Fina.
Público: Livre | 60min.
l 4 de julho (qua), 14h – BP Thales C. de Andrade
l 5 de julho (qui), 14h – BP Camila Cerqueira César
l 12 de julho (qui), 14h – BP Afonso Schmidt
l 17 de julho (ter), 10h – BP Menotti Del Picchia
l 18 de julho (qua), 14h – BP Álvares de Azevedo
l 19 de julho (qui), 14h – BP Mário Schenberg
l 21 de julho (Sab), 11h – BP Nuto Sant'Anna

O PARAÍSO SÃO OS OUTROS
O Paraíso São os Outros, do escritor português Valter Hugo 
Mãe, é a história de uma menina que observa como são os 
casais. Casais de pessoas e casais de animais. Uma menina 
a quem o amor intriga e fascina. Ao imaginar a vida dos 
outros, sonha com a sua pessoa desconhecida que um dia 
há de amar. Ao inventar a felicidade, ela já sabe tudo o que 
é preciso para se ser casal. Um livro que parte da inocência 
pueril e toca também a sabedoria dos mais crescidos. Como 
o narrador do conto, com a máscara do palhaço, o nariz, 
Buzanfa cria, interpreta, canta, ri, chora, dança, pula, cai, e 
se levanta... Tudo por amor!
Público: Livre | 60min.
l 5 de julho (qui), 11h - BP Jovina Rocha A. Pessoa



68

IN
T
E
R
V

E
N

Ç
Ã

O
 A

R
T
ÍS

T
IC

A

59

IN
T
E
R
V

E
N

Ç
Ã

O
 A

R
T
ÍS

T
IC

A

PERNACOTECA

Pernacoteca é uma biblioteca sobre pernas que viaja o 

mundo em busca de leitores, convidando as pessoas a 

conhecerem melhor o universo dos livros e da literatura. 

Criada com objetivo de atingir pessoas de todas as idades, 

com uma abordagem que pode se apresentar em forma 

itinerante. Com poesias, pequenas histórias, teatro de 

animação e outras formas literárias.

Público: Livre | 60min.
l 1 de julho (dom), 10h - BP Padre José de Anchieta
l 4  de julho (qua), 10h - BP Menotti Del Picchia
l 5 de julho (qui), 11h - BP Nuto Sant'Anna
l 12 de julho (qui), 11h - BP Narbal Fontes
l 12 de julho (qui), 14h30 - BP José Mauro

  de Vasconcelos
l 13 de julho (sex), 11h - BP Brito Broca
l 13 de julho (sex), 14h - BP Adelpha Figueiredo
l 21 de julho (sáb), 10h – BP Roberto Santos
l 22 de julho (dom), 10h - BP Alceu Amoroso Lima

PROJETO GALILEU - PLANETÁRIO MÓVEL

O Projeto Galileu traz a possibilidade de conhecimento e 

encantamento, levando as pessoas por uma viagem 

espacial. Através de um ambiente imersivo, projeção de 

360 graus, em Full HD , som estéreo e ambiente 

climatizado, apresenta-se o sistema Solar, nascimento de 

estrelas, satélites naturais, mudanças climáticas, etc.

Público: Livre | 60min.
l 4 de julho (qua), 9h30 - BP Milton Santos
l 5 de julho (qui), 10h - BP Prefeito Prestes Maia
l 12 de julho (qui), 14h - BP Paulo Setúbal
l 13 de julho (sex), 11h - BP Paulo Duarte
l 21 de julho (sáb), 14h - BP Menotti Del Picchia
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HUGO PAZ - SHOW DE POESIAS
Incentivar o acesso à construção da poesia, 
unindo música, declamação poética e expressão 
corporal. Um show poético onde o autor, irá 
declamar seus textos, acompanhado de 
instrumentos de percussão. As poesias, irão 
ganhar voz, por meio da expressão teatral, sendo 
interpretadas numa apresentação poética e 
musical. Unindo o público a uma interação, das 
palavras extraídas do autor, com o enredo de 
diversos temas com intuito de resgatar antigos 
valores e emoções.
Público: Livre | 60min.
l 4 de julho (qua), 14h - BP Helena Silveira
l 5 de julho (qui), 14h - BP Marcos Rey
l 12 de julho (qui), 14h - BP Pedro Nava
l 18 de julho (qua), 10h - BP Alceu Amoroso 
  Lima
l 21 de julho (sáb), 14h - BP Camila Cerqueira 
  César
l 24 de julho (ter), 14h30 - BP Cora Coralina
l 25 de julho (qua), 14h30 - BP José Mauro
  de Vasconcelos
l 26 de julho (qui), 14h - BP Afonso Schmidt
l 28 de julho (sáb), 14h - BP Jamil Almansur 
  Haddad

COMO SER O NEGRO 
Leitura dramática do poema COMO SER O 
NEGRO OU A MATÉRIA ESCURA do escritor, 
ensaísta e poeta Marcelo Ariel seguida de uma 
palestra-debate com a plateia sobre 'Negritude, 
cultura e política', leitura e palestra.
Público: Livre | 190min.
l 5 de julho (qui), 14h - BP Raul Bopp
l 8 de julho (dom), 11h - BP Paulo Duarte
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São aceitos para troca, livros em boas 
condições de literatura infantil, juvenil, 
adulto, gibis, quadrinhos e mangás. Só 
não pode haver livros técnicos ou didáticos.

Domingo, das 10h às 16h    Gratuito|

PARQUE DA ACLIMAÇÃO
Rua Muniz de Souza, 1119    Aclimação|

29 de julho
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PARA CONHECER A PROGRAMAÇÃO DAS BIBLIOTECAS
VISITE O SITE:

http://www.bibliotecas.sp.gov.br

BIBLIOTECAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

NESTE GUIA VOCÊ ENCONTRA A PROGRAMAÇÃO 

CULTURAL DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ÔNIBUS-

BIBLIOTECA, PONTOS E BOSQUES DA LEITURA QUE SÃO 

ADMINISTRADOS PELA COORDENADORIA DO SISTEMA 
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