
 

 
 
Biblioteca Parque de Manguinhos  

Funcionamento: de terça a domingo,  de 10h às 20h.  
Av. Dom Hélder Câmara, 1.184 - Benfica - tel: (21) 2334.8915 / 2334.8916 / 2334.8917 
 

Para cadastros e empréstimos basta levar um documento de identidade com foto,  ou certidão de 
nascimento, e um comprovante de residência recente.  
Visitas guiadas: A Biblioteca Parque de Manguinhos recebe grupos e escolas previamente agendados. 
Agendamento de terça a sexta, das 10h às 19h, na produção cultural ou por telefone 
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A Biblioteca Parque de Manguinhos oferece uma diversificada programação cultural, com 
atividades para todas as faixas etárias. Todas as atividades são gratuitas.  
Veja nossa programação para o mês de Setembro. 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

EXPOSIÇÃO 
 

“Periferia.com” - Projeto realizado pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e pela 
Aeroplano Projetos e Consultorias, idealizado por Heloisa Buarque de Hollanda e Gringo Cardia, 
que assinam a curadoria com Marco Antonio Teobaldo. A proposta da exposição é incidir na 
articulação entre a cultura da periferia e da cultura digital, promovendo um mapeamento dos 
usos das novas tecnologias digitais nas comunidades, buscando seus resultados estéticos e 
políticos das várias linguagens artísticas e formas de expressão. 
Até 3 de setembro, das 10h às 20h, no Hall do Cineteatro. 
 

 
Oficinas Periferia.com 
03 de Setembro, às 11hs 
Leandro Pereira (Work in Progress): Fotografia Digital 
Público-alvo: oficina aberta para maiores de 12 anos equipados com telefone celular com 
câmera 
 

 
Cineperiferia.com  
Programação paralela, com exibição permanente de filmes 
Até 3 de setembro, das 10h às 20h, no Espaço Multimídia da Biblioteca. 
Nós do Morro 
“Vidigal” ; “Neguinho e Kika”; “Hércules”; “Luzaira Rocha”; “Sebastião” e “Caixa preta” 

Observatório Favelas / Favela em Foco – Coletivo Multimidia 

“Vida de trabalhador não é mole não” 

Casa da Lapa 

Enquadro – Episódio 1 “Domingas” e Enquadro – Episódio 2 “Tiaguinho da redenção” 

Centro Cultural A História Que Eu Conto 

“Vila Aliança – Memória em 5 minutos” 

CineClube pela madrugada 

“Hoje é Dia de Baile” 

Arte na Periferia 

“Curta Saraus” 

Gambiarra Profana 

“Gambiarra Profana e a Poesia na Calçada” 
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LITERATURA 
 

Oficina “O prazer de ler” - transformação de livros infantis ilustrados em ações criativas. Ações 
teatrais e produção de livros de sua própria autoria. Com Linda de Vos, pedagoga da Biblioteca 
Pública de Frankfurt, Alemanha (em alemão, com tradução simultânea). Público-alvo: 
Promotores de leitura (20 vagas). 
13 e 14 de setembro (terça e quarta-feira), das 10h às 16h40, no Varandão. 
 
 

PERFORMANCE 
 

* Zum Zum Zum - Intervenção literária com performances teatrais ou musicais.  
Toda quarta-feira, às 14 h, no salão principal. 
 
AULAS E LABORATÓRIOS (PalavraLab – Programa de Laboratórios da Palavra) 
 

* Aula de percussão - Com Guilherme Gonçalves.  
A aula acontece desde março, tendo como público-alvo crianças a partir dos 10 anos,  jovens e 
adultos.  
Toda segunda-feira, das 14h às 16h, no Hall do cineteatro.  
 

* Aula de iniciação musical -  Com Renato Coelho.  
A aula acontece desde maio e busca desenvolver a sensibilidade artística, a criatividade, a 
autodisciplina e a afetividade.  
Todas as quintas e sextas-feiras, em dois turnos: manhã (9h30 às 12h)  e tarde (13h às 16h), na sala 
de música.  São oferecidas 20 vagas. Podem se inscrever crianças a partir dos 10 anos, jovens e 
adultos.  
  

* Universidade das Quebradas - Curso de extensão vinculado ao PACC - Programa Avançado de 
Cultura contemporânea da UFRJ, sob a coordenação de Heloísa Buarque de Hollanda e Numa Ciro. O 
polo avançado do curso acontece de agosto a dezembro na Biblioteca Parque Manguinhos.  
Toda quinta-feira, das 14h às 18h. 
Aulas do mês:  
01/09 - A poética do cordel (Aderaldo Luciano) 
08/09 - Introdução à mitologia Yorubá: mulheres, homens, poder e conhecimento (Renato Noguera) 
15/09 - Território das quebradas (Seminário com alunos do curso) 
22/09 - Romantismo brasileiro: poesia e prosa (Claudia Matos)  
29/09 - Arte e arquitetura Românticas (Beá Meira) 
  

* Regiões Narrativas - Laboratório de narrativas digitais da Biblioteca Parque de Manguinhos, 
desenvolvido em parceria com O Instituto, sob a coordenação de Ilana Strozemberg e Moana Mayall. 
Dividido em módulos de oficinas temáticas, busca-se transmitir o conhecimento das novas 
linguagens e de recursos de mídia como instrumentos de um novo jeito de pensar, aprender e 
produzir conhecimento, reconhecendo e valorizando as experiências e saberes trazidos de outros 
espaços, tendo a cidade como inspiração. 
Módulo 1 – Oficina de Games (Arthur Protásio e Guilherme Xavier):    20/08; 27/08; 03/09 e 10/09 
Módulo 2 – Oficina de Animação (Marcos Magalhães e Gabriel Vieira): 17/09; 24/09; 01/10 e 08/10 
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PROGRAMAÇÃO INFANTIL 
A programação infantil acontece na Ludoteca, sem horários e dias predeterminados.  
 

Tapete mágico - Atividade musical onde as crianças cantam composições infantis, com vivências 
criativas, proporcionando a experimentação de sensações e percepções acerca do corpo, em relação 
a si e ao outro.  
 

Era uma vez...  - Contação de histórias com oficina criativa. 
 

Pintando o sete - Oficina de artes visuais, apresentando uma breve introdução à vida e obra de 
pintores renomados e releitura de suas obras.  
 

Movimento - Cantiga de roda e brincadeira de cultura popular, dobraduras, pinturas, origami entre 
outras. 
 

Poesia no barbante - Leitura de poesias realizadas por crianças.  
 

Sessão cinema - Exibição de filmes infantis 
 

BPM educativo - Atividades educativas que visam promover cuidados com o mundo, com o outro e 
com si mesmo.  
 
 
 

 

 
 
ESCRITÓRIO DE APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL 
 

Atendimento disponibilizado pela Superintendência de Economia Criativa, da Secretaria de Cultura 
do Estado do Rio de Janeiro, visando a orientação nas mais diversas etapas de desenvolvimento de 
um projeto cultural. O atendimento é realizado através de núcleos especializados: elaboração e 
enquadramento de projetos; prestação de contas; produção cultural e mobilização de recursos; 
cultura digital; gestão de projetos culturais e legalização e formalização de empreendimentos 
culturais. 
 

Atendimentos às 4ªs e 5ªs feiras, das 10h às 17h (com agendamento prévio) 
 

4ªs: Núcleo de Elaboração e Enquadramento de Projetos Culturais 
 

5ªs: Atendimento variado, de acordo com demanda 
 

OBS: No mês de setembro, em função da grande demanda de participação em editais, o 
atendimento às 5ªs também será realizado pelo Núcleo de Elaboração e Enquadramento de Projetos 
Culturais. 
 


