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No dia 08 de novembro, aconteceu a Feira de Troca de Livros, durante a V Semana de 
Ciências, Arte e Cultura (SCAC) do Campus Riacho Fundo. A iniciativa é aberta ao público e 
gratuita, mediante inscrição seguida por doação de livro, que foi realizada na biblioteca do 
campus.

O objetivo da Feira é proporcionar a troca de livros, para incentivar a informação, a leitura 
e a sustentabilidade.

Biblioteca Riacho Fundo

Boletim Informativo - SIBIFB
Dezembro 2018

Feira de Troca de Livros
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A biblioteca do Campus Riacho Fundo do Instituto Federal de Brasília (IFB) está 
recebendo um projeto de Aromateca Sensorial, idealizado pelo curso de Gastronomia. Até o 
momento, cerca de 5 turmas dos cursos técnicos de cozinha já visitaram a exposição, que 
está aberta ainda para outras áreas de conhecimento como eventos, hotelaria, bar e 
restaurante, enologia, tecnologia de alimentos, agroindústria e outros cursos nos quais essas 
competências sensoriais sejam almejadas. 

A Aromateca foi inspirada nos kits sensoriais de vinho e café utilizados na formação de 
sommeliers e baristas, conforme explica a idealizadora, Ana Paula Caetano Jacques, 
professora e pesquisadora do IFB da área de Gastronomia, Turismo e Sustentabilidade. A 
Aromateca Sensorial consiste em um grande acervo composto por 60 aromas, especiarias, 
temperos, condimentos e espécies da biodiversidade brasileira, que está disponível na 
biblioteca do campus para que toda a comunidade discente e público em geral possa 
consultar sempre que desejar.

O segundo projeto da Aromateca Sensorial já está em desenvolvimento: são kits 
pedagógicos com mais de 50 itens e que podem ser utilizados pelos docentes em sala de 
aula.

Os dados dos itens estão armazenados para consulta através do site da Biblioteca 
(http://siabi.ifb.edu.br/), selecionando a Lupa na parte superior do site e clicando na Biblioteca 
Campus Riacho Fundo.

Biblioteca Riacho Fundo

http://siabi.ifb.edu.br/
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No dia 31 de agosto foi realizada a segunda edição da 6ª Cultural, promovida pela Biblioteca 

do Campus Gama, e teve como atração os cantores Israel e Lorelay em um Sarau Musical.
A 6ª cultural é um evento que ocorre na última sexta-feira do mês, com a proposta de tornar a 

Biblioteca um espaço aberto para a divulgação da música e da arte, tornando o ambiente mais 
descontraído e receptivo aos alunos.

O Sarau Musical foi conduzido pela dupla de cantores e também pais de uma aluna do 
campus. A apresentação contou com clássicos da MPB, rock nacional e canções religiosas.

Sexta Cultural
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No mês de outubro a Biblioteca do Campus Gama, participou da programação da VII 
Jornada de Ensino Pesquisa e Extensão, com oficinas, mostra de filmes e palestras.

A programação do dia 24 de outubro, contou com a mostra de filmes no salão da 
biblioteca, posteriormente um momento de conversa e muita descontração com o autor Nicolas 
Behr, logo após foi realizada uma oficina de Libras ofertada pelo Centro de Apoio ao Surdo - 
CAS/DF.

Na sequência ocorreu a oficina de artesanato: colagem com efeito marmorizado, com a 
Bibliotecária Gracielle Ribeiro Santos, do Campus Samambaia. E para finalizar a programação, 
do primeiro dia de evento, foi promovido um Encontro com a poesia, com o autor João Vieira e 
logo após, a bibliotecária Laysse Noleto e a auxiliar Simone Silva, do Campus Gama, finalizaram 
as atividades com a oficina de normalização de trabalhos acadêmicos - citação e referências.

O dia 25 de outubro a programação seguiu com a Oficina de pesquisa em bases de 
dados e estratégias avançadas de busca no Google, ofertada pela bibliotecária Danyelle Mayara 
Silva, do Campus São Sebastião e foi encerrada com a mostra de filmes.
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A biblioteca do campus Samambaia está realizando toda semana o Quiz 
Literário: a atividade tem por intuito difundir obras literárias entre os alunos. O aluno 
deve ler o enigma e tentar decifrar, preencher o formulário disponível na biblioteca e pôr 
na urna.
     Toda semana terá um novo enigma, até o final do ano letivo, o aluno com mais 
pontos ganhará um prêmio. "Em caso de empate será realizado um sorteio entre os 
acertadores".

Quiz Literário 
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A Biblioteca do campus Samambaia está de cara nova! Atendendo a pedidos dos 
usuários, o acervo foi reaberto.

Agora os usuários podem garimpar pelas estantes, descobrir tudo o que a 
biblioteca tem a oferecer.

Mas lembrando, com acervo aberto, não pode mais entrar com bolsas ou 
mochilas.

 Reabertura do acervo
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Dia da Consciência Negra
  

Todos os meses a biblioteca do campus Samambaia realiza a exposição 
“Corredor de Saberes”, um varal para mostras de textos e imagens que, no mês de 
novembro, teve como tema: Dia da Consciência Negra, comemorada no dia 20.
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Biblioteca campus Samambaia

A biblioteca do campus Samambaia disponibiliza marca páginas com poesias para 
os alunos colorirem nas horas vagas. Todo mês sempre com novas imagens.

Marca páginas para colorir
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Biblioteca campus Brasília

Biblioteca do campus Brasília recebeu cerca de 100 alunos do Colégio Gisno da 
Asa Norte visitaram a biblioteca do Campus Brasília no último dia 20 de novembro.

A visita fez parte de um tour pelo Campus guiado por alunos do Curso Técnico em 
Eventos do Instituto Federal de Brasília (IFB).

O objetivo do projeto, de iniciativa dos estudantes da turma C do segundo módulo 
de Eventos, é divulgar e apresentar o IFB como possibilidade de estudo para os alunos 
que estão concluindo o 3º ano do Ensino Médio no Gisno. “Estes alunos ficam na escola 
ao lado do IFB e muitos nem conheciam a instituição e os cursos que ofertamos”, 
destacou Rodrigo Bezerra, um dos organizadores do projeto.

Na biblioteca, os estudantes foram recepcionados pela bibliotecária Juliana 
Detoni, que explicou sobre o funcionamento e fez o convite para que eles sejam 
frequentadores do espaço.
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Biblioteca campus Brasília

Alunos do Campus Brasília repassaram a doação de 45 livros à Biblioteca Brasília, no 
último dia 22 de novembro. O recebimento dos livros pelo IFB é fruto do Projeto DoaLivrIFB 
desenvolvido por estudantes do Curso Técnico em Serviços Públicos em parceria com à 
Coordenação de Biblioteca.

Durante a disciplina Gestão de Projetos, os alunos da turma C do 3º módulo noturno 
fizeram um estudo de viabilidade e estabeleceram contatos para conseguir a doação dos 
exemplares junto à Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso Nacional (RVBI), que é 
coordenada pela Biblioteca do Senado Federal.

Dentre as obras a serem incorporadas ao acervo da Biblioteca Brasília por meio do 
DoaLivrIFB, estão títulos nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional e Tributário, que vão 
contribuir na formação de alunos do IFB e da comunidade em geral.

Projeto de alunos do IFB coleta doação de livros para Biblioteca Brasília
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Biblioteca campus Ceilândia

A biblioteca do campus Ceilândia recebeu doação da Coleção Oficial de Graphic 
Novels Marvel que é uma coleção de graphic novels publicadas no Brasil pela Editorial 
Salvat em parceria com a Panini Comics. A série é uma coleção de arcos clássicos e 
famosos dos mais conhecidos super-heróis da Marvel Comics, tendo suas mais 
importantes histórias dos quadrinhos republicadas em formato de luxo.

A biblioteca do campus Estrutural participa, semestralmente, da aula de metodologia 
científica para os alunos da graduação de Matemática do campus.

Os servidores também oferecem aos alunos palestra nas salas de aula sobre o sistema 
SIABI (como pesquisar e buscar informações bibliográficas, renovações e verificar datas de 
devolução), normas ABNT e portal de periódicos da CAPES, e participam das aulas Projeto de 
conclusão de curso com aprofundamento nas normas da ABNT e periódicos da Capes.

Biblioteca campus Estrutural 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Graphic_novel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editorial_Salvat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editorial_Salvat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Panini_Comics
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_de_hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trade_paperback
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Biblioteca campus Recanto das Emas

A biblioteca do campus Recanto das Emas estará realizando nas férias escolares 
campanha de incentivo de leitura. O usuário que realizar empréstimo a partir do dia 26 de 
novembro de 2018, realizará a devolução somente no dia de 11 de fevereiro de 2019, após a 
volta das aulas.

Campanha de incentivo à leitura

Videoteca

A biblioteca do campus Recanto 
das Emas agora conta com uma 
videoteca disponível para empréstimo. 
São 315 títulos dos mais diversos 
gêneros: documentário, drama, comédia, 
animação, biografia, dentre outros.

A videoteca é composta na sua 
maioria por obras da Coleção 
Programadora que realiza uma 
curadoria e constrói um catálogo de 
filmes, de diversos formatos e gêneros, 
para democratizar as produções 
nacionais, visando a promoção e acesso 
ao cinema nacional. São filmes de longa, 
média e curta-metragem, para todos os 
públicos e de variados estilos.
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Vem aí...

Exposição Sem Plano nem Piloto
Brasília foi idealizada entre a matemática do planejamento e 
a mística da utopia. Que cidade é essa — lugar geométrico e 
compartimentado, traçado para poucos, uma dádiva a eleitos 
— que nasceu sob a promessa de se tornar terra prometida? 
E a massa de trabalhadores que veio erguê-la — os 
candangos, seus habitantes originais, de direito — por que 
não tomou parte nas escalas residencial, monumental, 
gregária e bucólica? Essas são perguntas que a própria 
cidade respondeu com uma expansão incontrolável. Hoje, há 
várias Brasílias em Brasília, abstratas, surgidas da rigidez do 
concreto. Em Sem plano nem piloto, exposição concebida 
para o Museu Nacional da República, o artista plástico Luis 
Jungmann Girafa, em uma catarse poético-visual, expõe uma 
Brasília imaginária e existencial, da invenção criativa à 
realidade vivida.

Quando: 21 de novembro a 6 de janeiro
Onde: Museu Nacional da República (Esplanada dos Ministérios)
Entrada franca!

              Fonte:http://brasilia.deboa.com/cultura-esporte/exposicao-sem-plano-nem-piloto

Festival Internacional Cinema e Transcendência

O Festival, dedicado ao livre pensamento, busca 
apresentar diferentes reflexões sobre a experiência 
humana na Terra. A programação aposta em títulos 
que promovem o autoconhecimento, ampliando a 
discussão sobre temas como consciência, ecologia, 
sociedade, desenvolvimento humano, 
espiritualidade, além de dialogar sobre o papel da 
arte como mediadora entre o sentido estético e a 
experiência transformadora.
A abertura desta grande festa do cinema mundial 
será feita com a projeção de ‘Burkina Rising – The 
Art of Resistence’, da diretora brasileira de origem 
coreana Iara Lee, criadora da Rede de Culturas da 
Resistência.

Quando: De 18 de Dezembro a 06 de Janeiro de 2019
Onde: CCBB
Entrada Franca!

                     Fonte: http://culturabancodobrasil.com.br/portal/festival-internacional-cinema-e-transcendencia/
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Poetisa Keyane Dias lança dois livros de poesia

Publicadas com apoio de financiamento coletivo, 
"Travessias" e "Atraverso" são as primeiras 
publicações da poeta e escritora Keyane Dias.A 
poesia é um reflexo subjetivo de nossa caminhada no 
mundo. Através dela, expressamos sentimentos que 
nos acompanham na vida e em instantes. Procurando 
manifestar suas andanças Brasil afora e alma 
adentro, a poeta taguatinguense Keyane Dias lança, 
neste mês de dezembro, dois livros repletos de 
poesia e encanto. Nas obras, ancestralidade, 
sagrado, tempo e terra permeiam palavras e 
silêncios, desaversando a poeta, que também é 
jornalista e aprendiz de tradições como Yoga e 
Capoeira Angola. 

Quando: 21 de dezembro de 2018
Onde: Livraria Sebinho
Entrada Franca!

Fonte: http://www.agendaculturalbrasilia.com.br/agenda/3043/poetisa-keyane-dias-lanca-2-livros-de
-poesia.html

O novo espetáculo do Nostalgique Cabaret, 
Splash, é dirigido pelo artista Giovane Aguiar a 
partir da pesquisa em dança, circo e música, 
realizada desde 2011, utilizando como elemento 
principal a água.
O espetáculo sensibiliza o público para questões 
ambientais relacionados ao uso e manuseio da 
água no Brasil. Nos últimos anos o governo 
brasileiro, a sociedade organizada e os 
ambientalistas têm estabelecidos metas e lutado 
para conscientizar a população brasileira sobre a 
importância da conservação e preservação da 
água, sendo assim, como artistas estamos 
sensíveis a este esforço por uma sociedade mais 
consciente. 

Quando: De 09 a 20 de janeiro de 2019
Onde: Teatro Galpão do Espaço Cultural Renato Russo (SCRS 508 Sul)
Entrada: R$ 20,00 a inteira

Fonte:  http://www.agendaculturalbrasilia.com.br/agenda/3038/nostalgic-cabaret-splash.html

Nostalgic Cabaret- Splash

Os dois livros foram impressos através de recursos recebidos em campanha de financiamento coletivo, 
onde mais de 100 pessoas contribuíram com o projeto da autora. 
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Novidades e sugestões de leitura
Título: C++ explicado e aplicado
Autor: Vilmar Pedro Votre
Assunto: Linguagem de programação (Computadores). Programação orientada 
a objetos (Computação). C++ (Linguagem de programação de computador)
Biblioteca: Brasília

“A orientação a objetos aumenta em muito o poder de representação de uma linguagem. 
E o código C++ é bem mais compacto que a linguagem C (10 linhas de C++ para 25 
linhas de C, em média). Objetos pedem maior bagagem de conhecimentos e de 
técnicas, mas prometem um ganho de produtividade de até 4 para 1. No caso de C++, 
este ganho vem, em grande parte, com a biblioteca STL (Standard Template Library). O 
livro traz ainda exemplos de recursos novos, como o processamento de expressões 
regulares e ponteiros inteligentes.”

Texto extraído da sinopse da obra “C++ explicado e aplicado”
 

Título: Marketing 4.0: do tradicional ao digital
Autor: Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan
Assunto: Marketing - Administração. Marketing na Internet
Biblioteca: Brasília

“Kotler examina as importantes transformações na passagem do marketing 
tradicional para o digital (4.0). Eles mostram não só como a conectividade 
alterou de forma radical o modo como vivemos, mas como entender os 
caminhos do consumidor na era digital e adotar um conjunto novo de métricas e 
práticas de marketing. Para alcançar o sucesso em um ambiente tão mutável, 
complexo e competitivo, o marketing deve guiar o consumidor ao longo de uma 
jornada que começa na apresentação e assimilação da marca e termina na 
fidelização total.”

Texto extraído da sinopse da obra “Marketing 4.0: do tradicional ao digital” 

Título: Depois da última dança
Autor: Sarra Manning
Assunto: Literatura inglesa - Romance. Literatura inglesa
Biblioteca: Brasília

“Estação de King's Cross, 1943. Rose chega a Londres querendo se entregar a uma vida de 
romance, glamour e dança, e para isso ela escolhe o Rainbow Corner, o mais famoso salão de 
dança da cidade. Enquanto a Segunda Guerra Mundial entra em seu momento final, Rose se 
apaixona perdidamente por um piloto, mas terá que lidar com as reviravoltas do destino antes que 
a guerra chegue ao fim. Las Vegas, dias atuais. Uma linda mulher vestida de noiva entra em um 
bar procurando alguém para se casar com ela. Quando Leo assume o papel e diz “sim”, ele não 
tem nenhuma ideia da situação em que está se metendo. Quem será Jane, a mulher misteriosa? 
Quando Jane e Rose, agora uma senhora de idade, se conhecem, a fagulha da discórdia se 
acende. Mas acontecimentos que elas não podem controlar fazem com que o tempo se torne um 
bem muito precioso. O livro conta a extraordinária história dessas duas mulheres, separadas pelo 
tempo mas ligadas pelo destino. Um romance que fará com que você acredite no poder do amor.”

Texto extraído da sinopse da obra “Depois da última dança”
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Título: Todos contra todos: o ódio nosso de cada dia
Autores:  Leandro Karnal
Assunto:  Discriminação. Preconceitos. Violência política
Biblioteca: Taguatinga

“Podemos até não viver no paraíso, mas passamos muito longe do inferno: o 
Brasil é uma terra sem furacões ou terremotos, sem guerras civis ou genocídios, 
sem violência ou racismo. Um país sem ódio nem preconceitos. Neste livro, 
Leandro Karnal mostra que esse quadro pintado em cores ternas não resiste ao 
teste da história. É uma de nossas ilusões, realimentadas ao longo dos séculos. 
Todos contra todos escancara a polêmica das palavras que ferem, a natureza 
das reações raivosas dirigidas ao outro e o porquê de escondermos de nós 
mesmos a adesão às pequenas e grandes maldades do dia a dia. Com marca da 
fala fácil e envolvente que o transformou no historiador mais pop do Brasil.”

Texto extraído da sinopse da obra “Todos contra todos: o ódio nosso de cada dia”

Título: Filosofia para corajosos: pense com a própria cabeça
Autor:  Luiz Felipe Pondé
Assunto:  Filosofia - Estudo e ensino
Biblioteca: Taguatinga

“O objetivo deste livro é ajudar o leitor a pensar com a sua própria cabeça. Para 
tal, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, se apoia na história da filosofia para 
apresentar argumentos para quem quer discutir todo e qualquer tipo de assunto 
com embasamento. Afinal, os grandes filósofos estudaram, pensaram e 
escreveram sobre os temas essenciais com os quais ainda lidamos no mundo 
contemporâneo.”

Texto extraído da sinopse da obra “Filosofia para corajosos: pense com a própria 
cabeça”

Título: O universo numa casca de noz
Autor:  Stephen Hawking
Assunto: Ciência - Estudo e ensino. Teoria quântica
Biblioteca: Riacho Fundo 

“O físico Stephen Hawking, autor do best seller "Uma breve história do tempo", 
volta a escrever, em uma linguagem simples, sobre os princípios que gerem o 
universo. A teoria da relatividade, a mecânica quântica, o princípio da incerteza, a 
teoria-M e as p-branas são explicadas de forma bem-humorada e compõe o que 
o físico chama de a Teoria de Tudo.”

Texto extraído da sinopse da obra “O universo numa casca de noz”
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Título: Depois dos quinze: quando tudo começou a mudar
Autor:  Bruna Vieira
Assunto: Contos brasileiros
Biblioteca: Brasília

“Neste livro você encontra histórias, desabafos e segredos de Bruna Vieira, garota 
de 18 anos, colunista da revista Capricho e dona do blog 'Depois dos Quinze', um 
dos mais influentes em moda, comportamento e internet para o público 
adolescente. Bruna apresenta aqui sua história em belíssimas crônicas que já 
conquistaram milhares de fãs, leitores e leitoras em sua coluna em suas redes 
sociais e em seu blog.”

Texto extraído da sinopse da obra “Depois dos quinze: quando tudo começou a 
mudar”
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Novidades e sugestões de leitura

Título: O teorema Katherine
Autor: John Green
Assunto:  Ficção norte-americana. Literatura norte-americana. 
Biblioteca: Riacho Fundo e Planaltina

“Em O Teorema Katherine, conhecemos Colin Singleton, um garoto prodígio viciado em 
anagramas e que tem um carma com Katherines, pois seus relacionamentos (19 no total), 
foram todos com garotas com o mesmo nome e acabaram mal (ou quase isso).
Então, depois de todos esses foras e uma desilusão amorosa, Colin parte com Hassan, 
seu melhor amigo, para uma viagem e acabam no Tennessee onde conhecem Lindsey e a 
vida dos dois começa a mudar.”

Texto extraído de: 
“https://www.burnbook.com.br/resenhas/resenha-o-teorema-katherine-de-john-gre
en/”

Título: Janela da alma. Cego Oliveira no sertão do seu olhar [filme 
cinematográfico]
Direção: João Jardim (Janela da alma). Lucila Meirelles (Cego Oliveira no sertão 
do seu olhar)
Assunto: Documentário (Cinema) Brasil. Deficientes visuais. Percepção visual
Biblioteca: Recanto das Emas

“Janela da alma: A partir da ansiedade daqueles que “pouco” enxergam, o documentário 
faz um ensaio poético e bem humorado sobre o que é olhar. Depoimentos como o do 
escritor José Saramago, do músico Hermeto Pascoal , do cineasta Wim Wenders e do 
fotógrafo cego Bavcar ilustram a dificuldade de ver as coisas como elas são -- Cego 
Oliveira no sertão do seu olhar: Cego Oliveira não era cego mas portador da visão 
subnormal. Ao registrar o mundo ocorriam-lhe alterações oculares que produziam 
interferências na sua maneira de olhar. Uma outra visão de mundo. Natural do Juazeiro do 
Norte, no Ceará, o tocador de rabeca morreu em 1977 com 94 anos.”

Textos extraídos das sinopses das obras “Janela da alma e Cego Oliveira no 
sertão do seu olhar”
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Título: Deus, um delírio
Autor:  Richard Dawkins 
Assunto:  Religião. Ateísmo. Deus. Religião
Bibliotecas: São Sebastião e Taguatinga

“O biólogo Richard Dawkins usa seu conceito de memes (idéias que agem como os 
genes) e o darwinismo para propor explicações à tendência da humanidade de acreditar 
num ser superior. E desmonta um a um, com base na teoria das probabilidades, os 
argumentos que defendem a existência de Deus (ou Alá, ou qualquer tipo de ente 
sobrenatural), dedicando especial atenção ao 'design inteligente', tentativa criacionista de 
harmonizar ciência e religião. Mas, se é agressivo para expressar sua indignação com o 
que considera um dos males mais preocupantes da atualidade, Dawkins refuta o 
negativismo. Ser ateu não é incompatível com bons princípios morais e com a apreciação 
da beleza do mundo. A própria palavra 'Deus' ganha o seu aval na ressalva do 'Deus 
einsteiniano', e o maravilhamento com o universo e com a vida, já manifestado em seus 
outros livros, encerra a argumentação numa nota de otimismo e esperança.”

Texto extraído da sinopse da obra “Deus, um delírio”
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Título: O semeador de ideias 
Autor: Augusto Cury
Assunto:  Literatura brasileira - Romance. Literatura brasileira
Bibliotecas: Taguatinga e Brasília

“Um poderoso homem sofre perdas irreparáveis e torna-se um colecionador de 
lágrimas. Despedaçado, sai em busca dos porões da sua mente e da sociedade 
dos seus sonhos.'Não é possível', pensei. Em vez de se prostrar diante de Deus, 
ele O chamou para um debate. E ninguém previa o que seria discutido. Depois 
desse episódio, ele deixou de ser um vendedor de sonho e passou a ser um 
ousado semeador de ideias.”

Texto extraído da sinopse da obra “O semeador de ideias”

Título: Toda luz que não podemos ver
Autor: Anthony Doerr
Assunto: Ficção norte-americana
Biblioteca: Taguatinga e Ceilândia

“Marie-Laure vive em Paris, perto do Museu de História Natural, onde seu pai é o chaveiro 
responsável por cuidar de milhares de fechaduras. Quando a menina fica cega, aos seis anos, o pai 
constrói uma maquete em miniatura do bairro onde moram para que ela seja capaz de memorizar os 
caminhos. Na ocupação nazista em Paris, pai e filha fogem para a cidade de Saint-Malo e levam 
consigo o que talvez seja o mais valioso tesouro do museu. Em uma região de minas na Alemanha, o 
órfão Werner cresce com a irmã mais nova, encantado pelo rádio que certo dia encontram em uma 
pilha de lixo. Com a prática, acaba se tornando especialista no aparelho, talento que lhe vale uma 
vaga em uma escola nazista e, logo depois, uma missão especial: descobrir a fonte das transmissões 
de rádio responsáveis pela chegada dos Aliados na Normandia. Cada vez mais consciente dos custos 
humanos de seu trabalho, o rapaz é enviado então para Saint-Malo, onde seu caminho cruza o de 
Marie-Laure, enquanto ambos tentam sobreviver à Segunda Guerra Mundial.”

Texto extraído da sinopse da obra “Toda luz que não podemos ver”
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Título: A saga do guerreiro alumioso. A árvore da Miséria [filme cinematográfico]
Direção: Rosemberg Cariry (A saga do guerreiro alumioso). Marcus Vilar Marçal  
Aquino (A árvore da Miséria)
Assunto: Filmes dramáticos - Brasil. Folclore
Biblioteca: Recanto das Emas

“Saga do guerreiro alumioso: Em Aroeiras , cidade fictícia dos sertões do Ceará, vive Genésio, velho, 
viúvo, sem filhos, aposentado. Ele preenche a solidão bebendo cachaça e contando história e bravatas 
sobre os antigos cangaceiros. Na pequena cidade, as autoridades são alvo da crítica popular, em 
brincadeiras como o "serra velho" e a "malhação de Judas", que geram conflito com a polícia. Os 
poderosos locais tentam controlar a direção do sindicato rural e a tensão cresce na cidade. É quando 
surge a louca Delfina, que profetiza a chegada de um restaurador da ordem e da justiça, e Rosália, 
artista que "virará cobra" em um espetáculo de feira -- A árvore da miséria: Depois de expulsar alguns 
meninos de sua árvore, D. Miséria atende um mendigo que se diz enviado de Deus. Seu cotidiano é 
modificado quando a morte vem buscá-la para outro mundo.”

Textos extraídos das sinopses das obras “A saga do guerreiro alumioso e A árvore da 
Miséria”
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Título: O cangaceiro. Lampião (o rei do cangaço) [filme cinematográfico]
Direção: Lima Barreto
Assunto: Filmes de cangaço - Brasil. Cangaceiros Brasil, Nordeste. Filmes 
dramáticos - Brasil
Biblioteca: Recanto das Emas 

“O cangaçeiro: em meio à luta com as tropas organizadas por voluntários que tentam 
defender seus vilarejos, dois cangaceiros entram em conflito por causa de uma professora 
sequestrada pelo bando. Um deles, apaixonado, quer libertá-la -- Lampião (o rei do 
cangaço): em 1936 o cinegrafista Benjamim Abrahão obteve autorização para acompanhar 
e filmar o grupo de Lampião. Durante vários meses, ele conviveu com os cangaceiros, 
fotografando e filmando o dia a dia do grupo bandoleiro. Orgulhosos de sua condição, os 
principais membros do grupo aparecem ostentando suas armas e habilidades de combate 
na caatinga. Maria Bonita e Lampião surgem em instantes de tensão e de descontração, 
ressaltando a harmonia do bando e, sobretudo, o rigor da vida de cangaceiro.”

Textos extraídos das sinopses das obras “O cangaceiro e Lampião (o rei do 
cangaço)” 

Título: Sargento Getúlio. Novembrada [filme cinematográfico]
Direção: Hermano Penna (Sargento Getúlio). Eduardo Paredes (Novembrada)
Assunto: Cultura popular Brasil, Nordeste. Filmes dramáticos - Brasil. Filmes 
dramáticos
Biblioteca: Recanto das Emas 

“Sargento Getúlio: O filme narra, em tom épico, a viagem realizada pelo sargento Getúlio e o motorista 
Amaro no cumprimento da missão de transportar um preso político de Paulo Afonso (BA) até Aracaju 
(SE). Durante a viagem, a situação política se altera e o sargento recebe ordens de soltar o preso. 
Desconfiado, ele insiste em prosseguir, o que o transforma em inimigo da ordem. Perseguido e 
sentindo- se traído, Getúlio vê no cumprimento da missão a única razão de sua existência. Lutando 
contra tudo e todos, ele continua até avistar Aracaju da Barra dos Coqueiros -- Novembrada: Durante o 
último governo da ditadura militar no Brasil, em 30 de novembro de 1979, a visita a Florianópolis (SC) 
do então Presidente da República, General João Baptista Figueiredo, é marcada pela repressão a um 
protesto pacífico de estudantes universitários, transformando-se numa incontrolável revolta popular. O 
fato, que ficou conhecido na história como "Novembrada", obrigou os militares a uma nova postura 
frente à nação, dando início ao processo das "Diretas já".”

Textos extraídos das sinopses das obras “Sargento Getúlio e Novembrada” 
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Título: Persépolis [filme cinematográfico]
Direção: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud
Assunto: Animação (Cinematografia). Filmes de animação. Desenho animado. 
Literatura brasileira - Romance
Biblioteca: Recanto das Emas

“Persépolis é a comovente história de Marjane, uma jovem que cresceu no Irã durante a 
Revolução Islâmica. É através dos olhos precoces e sinceros de uma menina de nove 
anos que vemos as esperanças de um povo golpeado pela tomada de poder pelos 
fundamentalistas obrigando o uso de véu pelas mulheres e encarcerando milhares de 
opositores. Marjane cresce e dá a volta por cima. Quando jovem vai para a França onde 
entra para a escola de arte e se casa, sem esquecer o que está acontecendo na sua terra 
natal.”

Texto extraído da sinopse da obra “Persépolis”
 

Título: Espaço e luzes [filme cinematográfico]
Direção: Norman McLaren
Assunto: Coreografia. Dança. Música
Biblioteca: Recanto das Emas

“Norman MacLaren foi um dos maiores artistas para a evolução do cinema como 
linguagem. Visionário, passou quase sua vida inteira dentro de estúdios e laboratórios, 
pesquisando e aplicando suas técnicas revolucionárias em filmes de animação e dança 
(uma de suas paixões. Influenciado pelo surrealismo, desde seus primeiros filmes na 
Escócia na década de 30, até os seus últimos trabalhos no National Film Board of Canada, 
no início dos anos 1980. Neste primeiro volume - Espaço e Luzes - temos suas principais 
experiências com luzes e profundidade, sempre tendo a música sincronizada com as 
imagens, criando dimensões belíssimas de pura obra de arte. Alguns filmes são 
originalmente sem som. Nos extras deste DVD temos 3 registros de testes que ele fez 
antes de iniciar as filmagens.”

Texto extraído da sinopse da obra “Espaço e luzes”
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Título: Manual de redação oficial: para todas as instâncias e esferas do poder 
público inclusive nos meios eletrônicos
Autor: Paulo Flávio Ledur
Assunto: Redação oficial. Redação técnica - Normas. Redação técnica - 
Metodologia. Língua portuguesa - Redação
Biblioteca: Brasília

“Contemplando os princípios constitucionais de impessoalidade, legalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência na administração pública, este manual 
constitui-se em ferramenta segura, prática e acessível, capaz de propiciar ao 
servidor público as condições necessárias para atingir clareza, objetividade, 
concisão, precisão e correção, qualidades indispensáveis na comunicação 
moderna.”

Texto extraído da sinopse da obra “Manual de redação oficial: para todas as 
instâncias e esferas do poder público inclusive nos meios eletrônicos” 
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Título: De quanta terra precisa um homem
Autor: Lev Tolstói
Assunto:  Literatura russa. Ficção russa
Biblioteca: Brasília

“Neste breve e envolvente conto, Lev Tolstói, um dos grandes nomes da literatura 
russa, traz o tema da ambição e do orgulho do homem. O personagem principal é 
Pahóm, o destemido camponês que, ao ouvir sua mulher conversando com a irmã 
sobre as vantagens e desvantagens de viver no campo, e não na cidade, chega à 
conclusão de que a solução para viver bem é possuir terras. Assim, testa o próprio 
diabo ao dizer: Tivéssemos o suficiente, nem mesmo o diabo eu temeria!. O coisa-ruim 
lança então o desafio, e Pahóm vê a oportunidade de ganhar muitas terras. Mas, afinal, 
de quanta terra precisa um homem?” 

Texto extraído da sinopse da obra “De quanta terra precisa um homem”
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Título: Tartarugas até lá embaixo
Autor: John Green
Assunto: Literatura norte-americana - Romance. Ficção norte-americana
Biblioteca: Brasília 

“A história acompanha a jornada de Aza Holmes, uma menina de 16 anos que 
sai em busca de um bilionário misteriosamente desaparecido - quem encontrá-lo 
receberá uma polpuda recompensa em dinheiro - enquanto lida com o transtorno 
obsessivo-compulsivo (TOC). Um livro incrível, recheado de frases sublinháveis, 
que fala de amizades duradouras e reencontros inesperados, fan-fics de Star 
Wars e - por que não? - peculiares répteis neozelandeses.”

Texto extraído da sinopse da obra “Tartarugas até lá embaixo” 

Você sabia? Curiosidades sobre Livros e Bibliotecas

O que são obras raras?

A coleção de obras raras da Biblioteca Nacional segue dois critérios importantes: 
Raridade e preciosidade. Advindas de diferentes coleções da própria Biblioteca 
Nacional, para se caracterizar como obra rara, não é necessário apenas que a obra seja 
antiga, mas também que seja única, original, pertença a alguma edição especial ou 
apresente algum traço de distinção. Podendo ser uma encadernação de luxo ou o 
autógrafo de uma celebridade como D. Pedro II, Coelho Neto, Carlos Drummond de 
Andrade ou Jorge Amado. Periódicos raros (como revistas e jornais, entre outros) 
publicados até o século XIX também compõem esse acervo.
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Biblioteca em Quadrinhos : Mafalda

Curiosidades sobre Bibliotecas

Você sabia? Curiosidades sobre Livros e Bibliotecas

Ao todo, são mais de dois mil metros 
lineares de itens em estantes, gavetas e 
cofres, guardados em um espaço que é 
considerado uma sala-cofre. O local ganhou o 
nome de seu patrono, João Antônio Marques, 
bibliófilo fluminense residente em Portugal, 
que doou sua valiosa coleção de 
‘incunábulos’, edições princeps, camonianas 
e outros impressos e manuscritos 
pertencentes ao período colonial.

Obras oriundas de diferentes nações 
são preservadas de acordo com:

- A grandeza de sua Brasiliana (livros sobre o 
Brasil, impressos ou gravados entre os 
séculos XVI e XIX, e livros de autores 
brasileiros impressos ou gravados no 
estrangeiro até 1808).
- A recorrência de “incunábulos” (primeiros 
documentos gerados pelo processo de 
impressão por tipos móveis) brasileiros.
- O caráter intelectual e histórico de seus 
títulos.
- A riqueza material de suportes (couros, 
pergaminhos, madeiras, papéis de trapo e de 
madeira, sedas, veludos e tafetás).

Saiba mais em: 
https://www.bn.gov.br/explore/acervos/obras-r
aras.

https://www.bn.gov.br/explore/acervos/obras-raras
https://www.bn.gov.br/explore/acervos/obras-raras
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Aprenda se divertindo

Esse é um canal do YouTube pra quem está se preparando para o Enem ou tendo dificuldade 
naquelas matérias de cálculo da faculdade. Com aulas super didáticas e ilustrativas, os 
professores ensinam aqueles conteúdos que amedontram todo mundo. Aproveite também o 
material especial para o Enem, que ajuda na preparação para os estudos. Fique ligado: a 
plataforma tem conteúdos gratuitos e pagos.

Plataforma de ensino online focada 
na preparação para 

ENEM/Vestibulares e reforço 
escolar para Ensino Médio e 

Superior (Engenharia, Saúde e 
Negócios).

São aulas curtas e objetivas, feitas 
de estudante para estudante, para 

você aprender de verdade.

#mesalva

www.mesalva.com.br
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O Livro e o Filme

Alice no país das maravilhas
O livro conta a história de Alice, 
num dia qualquer a pequena vê um 
coelho comum com um relógio na 
mão dizendo que está atrasado. A 
aventura começa aí. Tudo o que 
você não deve esperar: lógica. A 
maioria pensa que Alice no país 
das maravilhas é um livro escrito 
para crianças, na verdade, por 
sugestão do editor, o livro não 
tinha nenhuma indicação de ser 
infantil e acabou se tornando um 
clássico mundial.

Por Vilto Reis, Homo Literatus

As crônicas de Nárnia
SINOPSE: Viagens ao fim do mundo, criaturas fantásticas 
e batalhas épicas entre o bem e o mal - o que mais um 
leitor poderia querer de um livro? O livro que tem tudo isso 
é ''O leão, a feiticeira e o guarda-roupa'', escrito em 1949 
por Clive Staples Lewis. Mas Lewis não parou por aí. Seis 
outros livros vieram depois e, juntos, ficaram conhecidos 
como ''As crônicas de Nárnia''. Nos últimos cinqüenta 
anos, ''As crônicas de Nárnia'' transcenderam o gênero da 
fantasia para se tornar parte do cânone da literatura 
clássica. Cada um dos sete livros é uma obra-prima, 
atraindo o leitor para um mundo em que a magia encontra 
a realidade, e o resultado é um mundo ficcional que tem 
fascinado gerações. Esta edição apresenta todas as sete 
crônicas integralmente, num único volume. Os livros são 
apresentados de acordo com a ordem de preferência de 
Lewis, cada capítulo com uma ilustração do artista 
original, Pauline Baynes. Enganosamente simples e direta, 
''As crônicas de Nárnia'' continuam cativando os leitores 
com aventuras, personagens e fatos que falam a pessoas 
de todas as idades. 

Rodrigo Fonseca, Vitamina dos Livros
Onde encontro?
Livro: Taguatinga, São Sebastião, Recanto das Emas e 
Brasília   Filme: Riacho Fundo

Você encontra o filme na 
Biblioteca de São Sebastião
791.221.8 A398 DVD0690

Você encontra o livro nas 
Bibliotecas de Planaltina, 
Riacho Fundo e Taguatinga
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Biblioteca Brasília                                                   Biblioteca São Sebastião
Biblioteca Ceilândia                                                Biblioteca Recanto das Emas
Biblioteca Estrutural                                                Biblioteca Riacho Fundo
Biblioteca Gama                                                     Biblioteca Taguatinga
Biblioteca Planaltina                                               Biblioteca Samambaia

                        

Biblioteca Riacho Fundo
Biblioteca Samambaia
Biblioteca São Sebastião
Biblioteca Taguatinga
Biblioteca Taguatinga Centro

Escritor Homenageado

Acesse: http://siabi.ifb.edu.br

Machado de Assis retornou, em 1858, para a livraria de Francisco de Paula Brito, onde se tornou 
revisor. Sem abandonar a atividade literária, passou a frequentar o mundo boêmio dos intelectuais 
do Rio de Janeiro. Logo veio a colaborar para vários jornais e revistas, entre eles Revista 
Ilustrada, Gazeta de Notícias, e o Jornal do Comércio. Em 1864 publicou seu primeiro livro de 
poesias, "Crisálidas".
Em 1867 iniciou sua carreira de funcionário público. Por indicação do jornalista e político Quintino 
Bocaiuva, tornou-se redator do Diário Oficial, onde logo foi promovido a assistente de diretor. Em 
1869 casa-se com Carolina Augusta Xavier de Novais, que o estimulou na carreira literária. Em 
1872 publicou seu primeiro romance "Ressurreição".
Machado de Assis teve uma carreira meteórica, como funcionário público. Em 1873 foi nomeado 
primeiro oficial da Secretaria (Ministério) da Agricultura, e três meses depois assumia a chefia de 
uma seção. Recebeu do Imperador o grau de Cavaleiro da Ordem da Rosa, por serviços 
prestados às letras nacionais.
Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, em 1896. Foi 
aclamado para presidente e por unanimidade, logo na primeira reunião foi eleito. Ocupou a 
cadeira de número 23. Em sua homenagem, a Academia é chamada de "Casa de Machado de 
Assis".

                                                                            Fonte: https://www.ebiografia.com/machado_assis/coelho

Machado de Assis
(21 de junho de 1839 - 29 de setembro de 1908)

Logo cedo mostrou seus pendores intelectuais, aprendeu 
francês com uma amiga. Em 1851 morreu seu pai. Em 
1855 frequentava a tipografia e livraria de Francisco de 
Paula Brito, onde se publicava a revista Marmota 
Fluminense, em cujo número de 21 de janeiro sai seu 
poema "Ela". Em 1856 entrou na Tipografia Nacional, 
como aprendiz de tipógrafo, onde conheceu o escritor 
Manuel Antônio de Almeida, de quem se tornou amigo. Aí 
permaneceu até 1858.


