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No dia 4 de junho ocorreu a reinauguração  da biblioteca do Campus Gama que contou com a 
participação da comunidade do IFB.

Durante o dia, aconteceu o lançamento do livro "No Lugar do Outro", do autor João Veira; e do livro 
"Pepe: Uma Luzinha  Diferente", da autora  Lourdes  Luanda. 

A programação  também contou com um Cine Literário; Oficina de Origami, com a bibliotecária do 
Campus Brasília Juliana Aretz; Oficina de Bonecas Abayomis e contação de histórias, com as 
professoras  Érika e Sylvana;  Conversa  sobre Assistência Estudantil com a Assistente Social do 
Campus Gama, Zora Yonara; e um show acústico de encerramento. 

A biblioteca esteve em reforma  no mês de maio e voltou com novidades aos usuários que foram 
divulgadas  ao longo do evento.

Reinauguração Biblioteca Campus Gama
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No dia 3 de junho, a Biblioteca do Campus 
Brasília recepcionou os alunos do Projeto 
Aprender  para  não Esquecer da 
APAE-DF.

As bibliotecárias conduziram a visita 
orientada com o objetivo  de apresentar  
aos alunos a moderna estrutura física da 
biblioteca, funcionamento, acervo, serviços 
e produtos.

Com entusiasmo e curiosidade os alunos 
exploraram os livros de literatura. A 
Coordenadora da Biblioteca destacou a 
função educativa, cultural e social da 
biblioteca.  Além da importância quanto a 
incorporação de recursos de acessibilidade 
para tornar a unidade mais inclusiva e 
acessível.
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Os alunos e professores  do curso Tecnólogo  em Eventos  produziram  a exposição fotográfica  “Nesse 
olhar  tem foco” que está aberta a comunidade,  no período  de 15/06/2018  a 15/07/2018.

A exposição fotográfica é resultado de três projetos de extensão e pesquisa  realizados pelos 
professores  e alunos do Campus Brasília.

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30,  no Espaço Cultural da 
Biblioteca do Campus Brasília.
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Biblioteca Campus Brasília compra mais de 3.000 (três mil) 
livros para atender a demanda dos cursos
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Neste primeiro semestre de 2018, a Biblioteca do Campus Brasília recebeu  mais de 3.000 (três mil) 
novos livros para atender prioritariamente os cursos em reconhecimento: Tecnólogo em Processos 
Gerencias, Tecnólogo em Eventos  e Tecnólogo em Sistemas para Internet.  Além disso, adquiriu  livros 
nas áreas de dança, gestão pública, jogos digitais e literatura.

A biblioteca já realizou a catalogação e incorporação  ao acervo de quase 50% destes livros que podem 
ser consultados no catálogo online disponível  em siabi.ifb.edu.br.

A aquisição destes materiais bibliográficos  foi viabilizada,  no final de ano passado, pela SETEC por meio 
da liberação  do Termo de Execução Descentralizada (TED) ao Campus Brasília.
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Biblioteca do Campus Brasília é avaliada com nota máxima 
pelo INEP
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Em abril de 2018, a Biblioteca do Campus Brasília foi avaliada  pelo INEP em razão do reconhecimento  
do curso Tecnólogo em Processos Gerenciais. A biblioteca recebeu conceito 5 que representa a maior 
nota.

Os avaliadores  registraram que as instalações da biblioteca são modernas e amplas, com 3 pavimentos 
em cerca de 3.000 metros quadrados, capacidade para 500 assentos ou alunos/visitantes sentados e 
80.000 exemplares.

Quanto ao acervo, avaliaram  que  mais de 20.000 exemplares  físicos representam  25% da capacidade  
total da biblioteca, sendo 8% destinados para atender  o Plano Pedagógico do Curso (PPC) de  
Processos Gerenciais.
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http://siabi.ifb.edu.br

Marca páginas para colorir
A Biblioteca do campus Samambaia lançou 
três projetos culturais com o objetivo de 
incentivar a leitura e estimular o uso de seu 
espaço físico pelos nossos estudantes.

Para o projeto Marca páginas para colorir a 
biblioteca está disponibilizando vários  
modelos de marca páginas em preto e branco 
com  tipos diversificados  de desenho e lápis 
de cor para que os alunos possam colorir à 
vontade .

Catálogo de Literatura

Para o projeto Catálogo de Literatura todo o 
material da classe de literatura foi colocado 
em um catálogo impresso. Assim, há a 
classificação (localização na estante), a foto 
da capa e o resumo do livro  para que a 
comunidade acadêmica possa folhear, ler os 
resumos e decidir o que ler.  
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Estante Livre 
  

E para o Projeto Estante Livre são disponibilizados livros de literatura, histórias em quadrinhos e livros 
técnicos para que a comunidade  possa escolher o livro de sua preferência  e levá-lo  sem a necessidade 
de registro de empréstimo, e, após a leitura emprestar  para um colega ou devolver  para a Biblioteca.

A bibliotecária do campus Camila de Oliveira destacou que com a implementação  desses projetos, é 
possível  redirecionar  a biblioteca para o seu verdadeiro  papel: “ser um ambiente  que promova  e 
colabore  com a educação que o Instituto Federal  de Brasília oferta” . 
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Oficina de Artesanato
Decoupage com guardanapos em garrafa

No dia 7 de junho foi realizada na biblioteca do Campus Samambaia a Oficina de decoupage com 
guardanapo s em garrafas.

Decoupage (dia-coo-parj)  vem da palavra francesa "couper", que significa cortar. É a arte decorativa  de 
cortar e colar papel sobre uma superfície  e envernizamento  dessa superfície.

A oficina teve  grande  sucesso e a biblioteca espera contar com todos para as próximas edições!
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Biblioteca campus Riacho Fundo promove a 2ª edição do 
projeto Encontro às cegas com os livros

A Biblioteca Riacho Fundo promoveu  a segunda  edição do Encontro às Cegas com Livros,  no dia 12 de 
junho. A partir de uma descrição, o usuário escolheu um livro  que encontrou  às cegas. 

O público esteve bem empolgado com a iniciativa. Além disso, no espaço da biblioteca teve música, recital 
de poemas, entrega de brindes, correio elegante e muita animação, envolvendo  estudantes de todas as 
modalidades  de ensino do campus.
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Vem aí...

Espetáculo Voa no Palco Giratório
O Coletivo Antônia apresenta o espetáculo VOA no 
Palco Giratório, ganhador da categoria "Melhor 
Espetáculo Infantil" pelo Prêmio SESC de Teatro 
Candango  2017.

Voa é a segunda criação do Coletivo Antônia. Em cena, 
mostramos uma livre adaptação do livro "A menina e o 
Pássaro Encantado", escrito por Rubem Alves. 
Vivenciamos a história de duas crianças e um pássaro. 

Relação da qual surgem o carinho e a cumplicidade. Mas também a percepção da diferença, o sentimento 
de saudade, o medo de estar só. O espetáculo reflete sobre a dificuldade de deixar livre quem se ama. 
Voa nasce do encantamento pela imensidão, do desejo, de lidar com o medo da solidão, do impulso de 
crescer e de se arriscar no desconhecido.

Quando: 11 de Julho
Onde: Teatro SESC Garagem (913 sul) 
Entrada franca!

              
Fonte:http://www.agendaculturalbrasilia.com.br/agenda/2563/espetaculo-voa-no-palco-giratorio.html

Mostra Monstros no Cinema

A mostra faz um apanhado  dos filmes de monstros 
que tanto aterrorizam e encantam o público no 
mundo inteiro. Essa retrospectiva reúne os 
principais títulos já produzidos, entre vários estilos, 
períodos, nacionalidades, incluindo até filmes 
realizados no Brasil. Indo do clássico O Golem, 
passando por Drácula, Frankenstein, Godzilla, 
Alien, O Vingador Tóxico, Gremlins, Mar Negro, até 
o mais recente vencedor do Oscar, A Forma da 
Água. Além da exibição dos filmes, a programação  
inclui mesas de debate, uma master class e uma 
oficina de maquiagem. 

Quando: De 12 de  Julho  a 07 de Agosto de 2018
Onde: CCBB
Entrada Franca!

                                                                  Fonte: http://culturabancodobrasil.com.br/portal/monstros-no-cinema/
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III Bienal do Sertão de Artes Visuais

Juntamente com a proposta de diálogo entre a arte contemporânea  e a comunidade, a exposição abre 
espaço para a reflexão e a valorização  do universo  sertanejo.

Quando: 19/06/2018 a 01/08/2018
Onde: Galeria de Arte do 10º andar do Anexo IV da Câmara dos Deputados
Entrada Franca!

       Fonte: http://www.agendaculturalbrasilia.com.br/agenda/2560/iii-bienal-do-sertao-de-artes-visuais.html

Exposição coletiva reúne obras inspiradas no universo 
sertanejo com foco na inovação estética. Versão 
itinerante da “III Bienal do Sertão de Artes Visuais” chega 
à Câmara dos Deputados.  A seca, o cangaço, o cordel e 
a fauna sertaneja são alguns dos elementos que inspiram 
as obras apresentadas na “III Bienal do Sertão de Artes 
Visuais”, que pode ser vista na Câmara dos Deputados  
desde o  dia 19 de junho. 
A terceira edição da Bienal do Sertão de Artes Visuais foi inaugurada em Vitória da Conquista (BA) em 
outubro de 2017. A mostra itinerante que chega a Brasília reúne parte das obras apresentadas  na 
ocasião. A bienal busca incentivar e apoiar o desenvolvimento cultural e artístico do sertão brasileiro, 
assim como promover  a troca de ideias e a discussão crítica das práticas artísticas atuais. As obras 
participantes foram selecionadas de modo a proporcionar uma diversidade de experimentos estéticos, 
caracterizados pela criatividade  e pela inovação.

De 18 a 26 de agosto acontece a 4ª Bienal Brasil do 
Livro e da Leitura, que será realizada no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, com grandes 
inovações: além da extensa feira de livros, o evento 
contará com rica programação de palestras, debates, 
seminários, sessões de autógrafos com renomados 
escritores nacionais e internacionais, apresentações 
musicais, espetáculos e performances  teatrais, 
exibições cinematográficas, saraus, exposições de 
arte-tecnologia, espaços infantil e juvenil, área de 
convivência com praça de alimentação, espaço HQ e 
Café Literário. A multiplicidade de nossas expressões 
artísticas em diálogo com a literatura. Um encontro 
entre tradição e modernidade, a história e o 
pensamento contemporâneo,  uma mixagem entre o 
analógico e o digital.
Quando: 18 a 26 de agosto
Onde: Centro de Convenções  Ulysses Guimarães 
Entrada Franca!

Fonte:  http://brasilia.deboa.com/dicas-descontos/bienal-brasil-do-livro-e-da-leitura

IV Bienal Brasil do Livro e da Leitura 
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Novidades e sugestões de leitura
Título: 50 contos
Autor:  Machado de Assis
Assunto:  Contos brasileiros. Literatura brasileira
Bibliotecas: Gama, São Sebastião, Ceilândia, Brasília, Taguatinga  e Riacho 
Fundo

“Um homem que tem o estranho prazer de torturar ratos e encara a morte da 
mulher com a mesma satisfação; uma mulher tão obcecada em esconder a idade 
que impede a filha de se casar; um afortunado compositor de melodias populares 
que deseja desesperadamente  escrever música clássica; um rapazinho de 
quinze anos que se deixa empolgar  pela visão dos braços de uma mulher mais 
velha - Essas são algumas das situações e dos personagens desta antologia de 
contos de Machado de Assis, que inclui textos considerados como famosos mas 
também escolhas mais inusitadas, além de uma apresentação convidativa  e de 
notas.”

Texto extraído da sinopse da obra “50 contos”

http://siabi.ifb.edu.br

Título: Amar é crime
Autor: Marcelino Freire
Assunto:  Redação técnica. Resumos – Redação. Metodologia  científica.
Bibliotecas: Taguatinga 

“Amor e morte. Começo e fim. Sexo e paixão. Eis os temas do livro de contos do 
escritor pernambucano Marcelino freire. A obra é uma reunião de 'pequenos 
romances', são contos que mais parecem 'cantos', numa espécie de mistura 
sonora entre ficção e repente.”

Texto extraído da sinopse da obra “Amar é crime”

Título: Apologia de Sócrates: O banquete
Autor:  Platão
Assunto:  Filosofia antiga. Literatura grega
Biblioteca: Taguatinga,  Riacho Fundo e Ceilândia

“Reunidos em um único volume, 'Apologia de Sócrates' e 'O Banquete' são dois 
dos mais importantes diálogos de Platão. 'Apologia de Sócrates' aborda o evento 
do julgamento e condenação do filósofo, bem como sua bela defesa: em vez de 
defender sua vida, defendeu suas ideias e a integridade de sua consciência. 'O 
Banquete' é a narrativa  feita por Apolodoro acerca do banquete  que Agatão 
ofereceu  a alguns amigos, entre eles Sócrates.”

Texto extraído da sinopse da obra “Apologia de Sócrates: O banquete”
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Título: Aprendiz de Homero : ensaio
Autores:  Piñon, Nélida
Assunto:  Ensaios brasileiros
Biblioteca: Samambaia e Taguatinga

“O livro revela as influências da autora e de onde vem a sua matéria bruta da criação. 
“Esse livro revela não somente a minha leitura como de que matéria se formou a minha 
imaginação de criadora, de escritora”, argumenta. Lendo sobre os cânones que Nélida 
Piñon escolheu como seus, e da forma emotiva com que se relaciona com eles, podemos 
adentrar um pouco mais na literatura dessa autora que é, sem dúvida, uma das maiores 
escritoras brasileiras contemporâneas. Segundo a escritora, é papel do escritor garantir a 
imortalidade dos grandes mestres. “A literatura não pode ser simples, corriqueira. Desse 
jeito ela não tem sentido. Os grandes textos se modernizam com as interpretações que 
são dadas ao longo dos séculos. Cada geração lê um livro de modo diferente. Por isso que 
Homero precisa que eu fale dele.”

Texto extraído da sinopse da obra “Aprendiz de Homero : ensaio”

Título: O auto da compadecida
Autor:  Ariano Suassuna
Assunto:  Literatura brasileira. Teatro brasileiro
Biblioteca: Estrutural, Brasília, Samambaia, Taguatinga,  Riacho Fundo e 
Ceilândia

“O 'Auto da Compadecida',  de Ariano Suassuna, consegue o equilíbrio perfeito 
entre a tradição popular e a elaboração literária ao recriar para o teatro episódios 
registrados na tradição popular do cordel.”

Texto extraído da sinopse da obra “O auto da compadecida”

Título: Azul corvo
Autor:  Adriana  Lisboa
Assunto:  Literatura brasileira. Ficção brasileira
Biblioteca: Taguatinga  e Riacho Fundo

“Após a morte da mãe, Evangelina, uma menina de apenas treze anos, troca Copacabana 
pelo Colorado, nos Estados Unidos, onde vai morar com seu padrasto Fernando. Sobre 
seu verdadeiro pai, ela sabe apenas que é norte-americano e que pode estar em qualquer 
lugar do mundo. Mesmo assim, está decidida a encontrá-lo. Ao deixar o Rio de Janeiro 
para morar em Lakewood, Vanja sente que está na interseção entre dois mundos, mas 
não pertence exatamente a nenhum deles. Viajando em busca do pai e mergulhando nas 
lembranças das pessoas que a cercam, ela tenta encontrar seu lugar. Em Azul Corvo, 
Adriana Lisboa, uma das escritoras essenciais da nova geração da literatura brasileira, 
entrelaça com sensibilidade a vida de personagens em trânsito e em busca de si 
mesmos.”

Texto extraído da sinopse da obra “Azul corvo”

http://siabi.ifb.edu.br

Novidades e sugestões de leitura
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Título: O casamento
Autor:  Nelson  Rodrigues
Assunto:  Literatura brasileira - Romance
Biblioteca: Taguatinga  e Ceilândia

“A apenas um dia do casamento de Glorinha e Teófilo, o médico da noiva  avisa 
ao pai dela que seu futuro genro foi flagrado em um incidente homossexual. Esse 
é o ponto de partida para Nelson Rodrigues  desfilar sua genialidade  irônica e o 
humor negro tão característicos de sua narrativa.”

Texto extraído da sinopse da obra “O casamento”
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Novidades e sugestões de leitura

Título: O cortiço
Autor:  Aluísio Azevedo
Assunto:  Ficção brasileira
Biblioteca: Taguatinga , Samambaia, Riacho Fundo, Ceilândia 

“Escrito em 1890, este clássico da literatura brasileira é considerado uma 
obra-prima do Naturalismo. Se você não cismar de sofrer com a língua que é 
diferente do português que a gente usa hoje em dia, vai  se divertir a valer  com 
as confusões que acontecem nesse “cortiço” e com os personagens que retratam 
os diversos  tipos da nossa sociedade. Nesta edição especial você  tem o texto 
integral acompanhado  de explicações e links bem espertos que o ajudarão  a 
compreender melhor a trama, diferentes estilos de ilustrações e um encarte com 
o mapa dos personagens  para  você  lembrar  quem é quem no romance de 
Aluísio Azevedo.”

Texto extraído da sinopse da obra “O cortiço”
Título: Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios
Autor: Marçal  Aquino
Assunto:  Literatura brasileira - Romance. Ficção brasileira
Biblioteca: Taguatinga , Riacho Fundo e Ceilândia 

“No momento em que narra os fatos de 'Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos 
Lábios', o fotógrafo Cauby está convalescendo de um trauma numa pensão barata, numa 
cidade do Pará que algum tempo antes fora palco de uma corrida do ouro. Sua voz é 
impregnada da experiência de quem aprendeu todas as regras de sobrevivência no 
submundo - mas não é do ambiente hostil ao seu redor que ele está falando. O motivo de 
sua descida ao inferno é Lavínia, a misteriosa e sedutora mulher de Ernani, um pastor 
evangélico. A trajetória do fotógrafo, dado a premonições e a um humor desencantado, vai 
sendo explicada por meio de pistas: a história de Chang, morto num escândalo de 
pedofilia; o mistério de Viktor Laurence, jornalista local que prepara uma vingança 
silenciosa; a vida de Ernani, que no passado tirou Lavínia das ruas e das drogas. Mesmo 
diante de todos os riscos, Cauby decide cumprir seu destino com o fatalismo dos 
personagens trágicos. 'Nunca acreditei no diabo', diz ele, 'apenas em pessoas seduzidas 
pelo mal.”

Texto extraído da sinopse da obra “Eu receberia as piores notícias dos seus 
lindos lábios”
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Título: O invasor 
Autor:  Marçal  Aquino
Assunto:  Literatura brasileira - Romance
Biblioteca: Taguatinga

“Ambientado em São Paulo, esta obra narra a história de três engenheiros,  sócios 
numa construtora, que entram em conflito no momento em que são convidados a 
participar de uma falcatrua. Dois deles decidem eliminar o sócio que atrapalha os 
negócios, sem imaginar que estão colocando em movimento engrenagens que 
poderão  tragá-los num pesadelo de ambição, culpa e violência.”

Texto extraído da sinopse da obra “O invasor”
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Título: Medo de Sade 
Autor: Bernardo  Carvalho
Assunto:  Literatura brasileira. Ficção brasileira
Biblioteca: Taguatinga  e Riacho Fundo 

“Um barão libertino, sobrevivente  da Revolução francesa, acorda de uma noite de orgia da 
qual nada se lembra. Está cercado de guardas que o acusam de assassinato. Uma pessoa 
morreu durante o festim noturno. Suspeito do crime sem nem ao menos saber quem é a 
vítima, o barão é internado no hospício de Charenton, onde o marquês de Sade passou os 
últimos anos de sua vida, encenando peças teatrais com os loucos. Para descobrir quem 
morreu e quem matou, o barão pede ajuda à astúcia e à inteligência do marquês. Mas, se 
soubesse aonde essa investigação o levaria, se soubesse o que acabaria descobrindo com 
o auxílio de Sade, provavelmente nunca teria pedido sua ajuda. Medo de Sade é o quarto 
título da Coleção Literatura ou Morte.”

Texto extraído da sinopse da obra “Medo de Sade” 

Título: Nove  noites: romance
Autor: Bernardo  Carvalho
Assunto:  Ficção brasileira. Literatura brasileira
Biblioteca: Taguatinga , Riacho Fundo e Ceilândia

“Nove noites narra a descida ao coração das trevas empreendida pelo jovem 
expoente da antropologia americana, colega de Lévi-Strauss e aluno dileto de 
Ruth Benedict, às vésperas  da Segunda Guerra. A história é contada em dois 
tempos, na tribo dos índios krahô (interior do sertão brasileiro) e na combinação 
progressiva entre a busca pelo testamento do engenheiro e a pesquisa que o 
narrador vai fazendo em arquivos, atrás das cartas do antropólogo  e dos que o 
conheceram  na época.”

Texto extraído da sinopse da obra “Nove  noites: romance” 
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Título: Onze: uma história
Autor:  Bernardo  Carvalho
Assunto:  Literatura brasileira - Romance
Biblioteca: Taguatinga,  Riacho Fundo e Ceilândia

“Onze pessoas brincando de morto-vivo num sítio no interior do Rio de Janeiro 
prefigurando  destino de um menino que não consegue ver os artigos definidos, 
de um pintor holandês que vem ao Rio de Janeiro  para enfrentar  seu derradeiro  
desafio e de outras onze figuras envolvidas num acidente no aeroporto de Paris. 
Para apreender a complexa trama que aproxima personagens tão díspares, 
Bernardo Carvalho  criou uma ficção extraordinária,  obcecada pelo sentido do 
duplo, e repleta de coincidências e desatinos. Uma história que ilumina de modo 
atualíssimo nossa capacidade de conceber o destino, num mundo onde tudo se 
move  a uma velocidade  surpreendente.”

Texto extraído da sinopse da obra “Onze: uma história”
 

Título: Órfãos do Eldorado
Autor:  Milton Hatoum
Assunto:  Literatura brasileira. Ficção brasileira
Biblioteca: Taguatinga , Riacho Fundo e Ceilândia

“Numa cidade à beira do rio Amazonas, um passante vem procurar  abrigo à 
sombra de um jatobá, e, incauto ou curioso, dispõe-se a ouvir  um velho  com 
fama de louco. É o que basta para Arminto Cordovil começar a contar a história 
de Órfãos do Eldorado: a história de seu próprio amor desesperado  por  Dinaura,  
mas também a crônica de uma família, de uma região e de toda uma época que, 
à base da seiva da seringueira, quis encarnar os sonhos seculares de um 
Eldorado amazônico.”

Texto extraído da sinopse da obra “Órfãos do Eldorado”

http://siabi.ifb.edu.br

Novidades e sugestões de leitura

Título: Poesia reunida
Autor:  Adélia Prado
Assunto:  Poesia brasileira
Biblioteca: Samambaia, Taguatinga,  Riacho Fundo  e Ceilândia

“Grandes sucessos de Adélia Prado em uma edição de luxo de capa dura Adélia 
Prado, uma das mais renomadas autoras brasileiras, sabe como ninguém  
retratar a alma e os sentimentos femininos em seus poemas, contos e 
romances. Acostumada a verbalizar em sua obra, a perplexidade  e o encanto, 
norteados  pela fé cristã e permeados pelo aspecto lúdico – uma das 
características de seu estilo único –, a poetisa mineira usa o mais comum da 
vida cotidiana em um tom doce e apaixonado para recriar a vida do interior 
mineiro por meio de uma linguagem inovadora mente feminina.”

Texto extraído da sinopse da obra “Poesia reunida” 
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Título: O príncipe
Autor:  Nicolau Maquiavel
Assunto:  Ciência política. Política social 
Biblioteca: Gama, Brasília, Samambaia, Taguatinga, Riacho Fundo, Ceilândia

“O príncipe é um livro cuja aparente clareza deslumbra e cujo mistério os 
eruditos e os simples leitores tentam em vão esclarecer a grandeza e 
originalidade de 'O Príncipe' que consiste em ter alargado o campo da ciência 
na política, distinguindo os interesses políticos primários das classes, mas 
confundindo-os, ao mesmo tempo, em uma monstruosa razão de Estado pela 
qual o povo é apenas matéria plástica nas mãos do Príncipe.”

Texto extraído da sinopse da obra “O príncipe”
 

Título: Rakushisha
Autor:  Adriana  Lisboa
Assunto:  Literatura  brasileira. Ficção brasileira
Biblioteca: Riacho Fundo, Taguatinga  e Ceilândia 

“Haruki é um desenhista carioca, de origem nipônica, que é convidado para ilustrar a 
tradução de uma clássica obra japonesa, o Diário de Saga, de Matsuo Basho. Diante do 
desafio, ele resolve passar um tempo no país de seus antepassados - algo que nunca 
havia pensado em fazer antes. Às vésperas da viagem, num vagão de metrô do Rio de 
Janeiro, seu destino se cruza com o de Celina, uma mulher enigmática com quem 
estabelece uma conexão imediata. Em um gesto impensado, o desenhista a convida 
para ir com ele ao Japão, numa viagem que irá mudar o rumo de suas vidas. Em um 
país tão distinto de sua realidade brasileira, os dois encontram a liberdade necessária 
para acertar as contas com o passado e trilham um caminho vertiginoso para dentro de 
seus próprios sentimentos”. 

Texto extraído da sinopse da obra “Rakushisha” 

Título: Rasif: mar que arrebenta
Autor:  Marcelino  Freire
Assunto:  Contos brasileiros. Ficção brasileira. Literatura brasileira
Biblioteca: Taguatinga,  Riacho  Fundo e Ceilândia

“Um homem leva um travesti para casa depois de uma noitada. Um menino quer ser 
poeta, mas o sonho do pai é que ele se torne jogador de futebol. Uma balconista 
apaixonada por um cliente e que faz tudo para conseguir um final feliz. Forte e 
contemporâneo, RASIF: MAR QUE ARREBENTA prova o vigor da nova literatura 
brasileira. Marcelino usa contos curtos e secos, construídos com ironia cortante e 
humor cáustico, para lançar um olhar objetivo sobre a condição humana, em tudo o 
que esta tem de oculto e ambíguo. São textos enxutos que ganham vida nos traços do 
ilustrador Manu Maltez. O artista consegue o impossível e desenha os contos de 
Marcelino. O resultado emociona pela beleza das imagens e pela poesia e impacto das 
palavras do autor.”

Texto extraído da sinopse da obra “Rasif: mar que arrebenta”
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Título: O santo e a porca
Autor: Ariano  Suassuna
Assunto:  Teatro brasileiro. Comédia
Biblioteca: Samambaia, Taguatinga,  Riacho Fundo  e Ceilândia 

“Esta comédia em três atos, escrita em 1957, traz todas as características do 
Movimento  Armorial, criado por Suassuna. Aproximando-se  da literatura de 
cordel e dos folguedos populares  do nordeste, narra a história de Euricão 
Árabe, um velho avarento  de voto de santo Antônio que esconde em sua casa 
uma porca cheia de dinheiro.” 

Texto extraído da sinopse da obra “O santo e a porca”
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Título: Sinfonia em branco
Autor:  Adriana Lisboa
Assunto:  Ficção brasileira. Literatura brasileira - Romance
Biblioteca: Riacho Fundo, Taguatinga  e Ceilândia 

“Duas irmãs, filhas de um fazendeiro fluminense, são as figuras centrais deste 
romance, que desvenda o horror e a poesia da vida  com rara sensibilidade. 
Adriana Lisboa narra, numa sequência não cronológica, a história destas irmãs. 
Clarice, a mais velha, sempre esteve fadada a se casar com o filho do dono da 
fazenda vizinha, enquanto Maria Inês, a mais nova, acaba por se tornar  
testemunha pueril e estarrecida de um abuso que dilaceraria a vida da irmã. O 
silêncio, o interdito, o segredo  dão o tom a essa sinfonia.”

Texto extraído da sinopse da obra “Sinfonia em branco” 

Título: O sol se põe em São Paulo
Autor:  Bernardo  Carvalho
Assunto:  Literatura  brasileira. Ficção brasileira
Biblioteca: Taguatinga,  Riacho Fundo  e Ceilândia 

“No Japão da Segunda Guerra, um triângulo amoroso envolve  Michiyo, Jokichi e 
Masukichi - uma moça de boa família, um filho de industrial e um ator de kyogen, 
o teatro cômico japonês. À primeira vista, isso é tudo que Setsuko, a dona do 
restaurante japonês, tem a contar ao narrador  de O sol se põe em São Paulo, 
novo romance de Bernardo Carvalho.  Mas logo a trama se complica e se 
desdobra  em outras mais, passadas e presentes, que desnorteiam o narrador  
involuntário,  agora compelido a um verdadeiro  trabalho de detetive  para 
completar a história em que se viu enredado.” 

Texto extraído da sinopse da obra “O sol se põe em São Paulo”
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Título: Teatro: romance
Autor:  Bernardo  Carvalho
Assunto:  Ficção brasileira. Literatura brasileira
Biblioteca: Riacho Fundo e Taguatinga  

“Um terrorista mata executivos com um produto químico enviado  por correio e 
um astro do vídeo  pornô é envolvido  no assassinato de um político. Loucura e 
razão, masculino e feminino, bem e mal se fundem  numa narrativa  em que, a 
cada página, uma nova  representação  do real engole a anterior.”

Texto extraído da sinopse da obra “Teatro:  romance” 

Título: Um beijo de colombina
Autor:  Adriana Lisboa
Assunto:  Ficção brasileira. Literatura brasileira
Biblioteca: Taguatinga,  Riacho Fundo e Ceilândia

“Adriana Lisboa usa o próprio ofício da escrita para mergulhar nos mistérios que 
envolvem as relações mais íntimas. Quando desapareceu no mar de Mangaratiba, a 
jovem escritora Teresa deixou dois prêmios literários recém-conquistados, um romance 
inacabado e um poema de Manuel Bandeira pendurado num ímã de geladeira: “Nas 
ondas da praia, nas ondas do mar, quero ser feliz, quero me afogar.” Diante do possível 
suicídio da namorada, João, um professor de latim, se aferra à literatura para superar a 
perda. Instalado no apartamento de Teresa, João encontra uma antiga edição de Manuel 
Bandeira com anotações da escritora nas margens. A partir dessa descoberta, ele 
começa a desvendar a enigmática personalidade da namorada, bem como a percorrer a 
geografia traçada décadas antes por Bandeira na cidade do Rio.”

Texto extraído da sinopse da obra “Um beijo de colombina”
 
Título: Vastas emoções e pensamentos  imperfeitos
Autor: Rubem Fonseca
Assunto:  Ficção brasileira
Biblioteca: Samambaia, Taguatinga  e Riacho Fundo  

“Em 'Vastas emoções e pensamentos imperfeitos', publicado em 1988, essa 
influência ganha novos contornos ao se transformar  em tema principal do 
romance. Os intercâmbios e as diferenças  entre literatura e cinema são 
encenados ao narrar a história de um cineasta escolhido para levar às telas uma 
das obras mais singulares da literatura russa: A cavalaria vermelha, de Isaac 
Bábel. Mas imagem e palavra  se encontram também nos sonhos do 
protagonista — um cineasta que sonha sem imagens — para mostrar que, em 
Rubem Fonseca, sempre há algo que vai além da simples narrativa: a reflexão 
sobre a arte e o homem. Afinal, a pergunta que tanto o sonho quanto o cinema 
nos propõem é de que matéria são feitos os pensamentos e a memória.”

Texto extraído da sinopse da obra “Vastas emoções e pensamentos imperfeitos”
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Título: O alienista
Autor:  Machado de Assis
Assunto:  Contos brasileiros. Literatura brasileira - Romance
Biblioteca: Samambaia, Taguatinga  e Brasília 

“O doutor Simão Bacamarte é um respeitado cientista que se dedica a definir as 
fronteiras entre razão e loucura. Visto por seus conterrâneos como a última 
palavra da ciência, o bom médico funda  um manicômio na pequena cidade de 
Itaguaí. Mas, aos poucos, seu desejo de glória supera o bom-senso, e ele acaba 
internando  quase  todos os habitantes da cidade no novo  hospício.”

Texto extraído da sinopse da obra “O alienista”

Título: Angu de sangue
Autor:  Marcelino Freire
Assunto:  Contos brasileiros. Ficção brasileira. Literatura brasileira
Biblioteca: Taguatinga  e Riacho Fundo

“O poeta que habita o prosador Marcelino Freire é o grande responsável pelos 
caroços que empedram os angus deste livro (mastigue com cuidado). É ele 
quem economiza verbos e advérbios  e força o contista à máxima concisão e 
densidade.”

Texto extraído da sinopse da obra “Angu de sangue” 

Título: Dois irmãos
Autor:  Milton Hatoum
Assunto:  Literatura brasileira - Romance
Biblioteca: Taguatinga  e Riacho Fundo

“Dois irmãos' é a história de dois irmãos gêmeos - Yaqub e Omar - e suas relações com a 
mãe, o pai e a irmã. Moram na mesma casa Domingas, empregada da família, e seu filho. 
Esse menino - o filho da empregada - narra, trinta anos depois, os dramas que 
testemunhou calado. Buscando a identidade de seu pai entre os homens da casa, ele 
tenta reconstruir os cacos do passado, ora como testemunha, ora como quem ouviu e 
guardou, mudo, as histórias dos outros. Do seu canto, ele vê personagens que se 
entregam ao incesto, à vingança, à paixão desmesurada. O lugar da família se estende 
ao espaço de Manaus, o porto à margem do rio Negro - a cidade e o rio, metáforas das 
ruínas e da passagem do tempo, acompanham o andamento do drama familiar.”

Texto extraído da sinopse da obra “Dois irmãos”
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Título: BaléRalé: 18 improvisos 
Autor:  Marcelino Freire
Assunto:  Contos brasileiros. Literatura brasileira
Biblioteca: Taguatinga,  Riacho Fundo e Ceilândia 

“A obra reúne o que o autor chama de '18 improvisos'. Contos curtos que 
buscam revelar  o estilo do escritor, o de procurar 'palavra  dentro de palavra', 
como o 'ANGU' dentro do 'sANGUe', ou o de misturar o erudito com o popular, 
aqui representados  'Balé' e pela 'Ralé'.”

Texto extraído da sinopse da obra “BaléRalé: 18 improvisos” 
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Título: A cidade ilhada:  contos
Autor:  Milton Hatoum
Assunto:  Literatura brasileira
Biblioteca: Taguatinga  e Riacho Fundo

“Os contos que Milton Hatoum reuniu em A cidade ilhada: relances da experiência 
vivida recolhidos em tramas brevíssimas, de dicção enxuta, em que tudo ganha nitidez 
máxima — e máximo poder de iluminação. As sementes desses contos não poderiam 
ser mais diversas: a primeira visita a um bordel em “Varandas da Eva”; uma passagem 
de Euclides da Cunha em “Uma carta de Bancroft”; a vida de exilados em “Bárbara no 
inverno” ou “Encontros na península”; o amor platônico por uma inglesinha em “Uma 
estrangeira da nossa rua”.”

Texto extraído da sinopse da obra “A cidade ilhada: contos” 

Título: A roda do vento
Autor:  Nélida Piñon
Assunto:  Literatura infanto juvenil  brasileira. Ficção infanto juvenil  brasileira
Biblioteca: Taguatinga , Samambaia e Ceilândia

“Tia Gênia é uma contadora de histórias que vive  se abstraindo da realidade e 
da mesmice da cidadezinha de Catavento, levando consigo uma plateia 
curiosa - o casal de sobrinhos Beijinho e Tarzan. Mas quando Tia Gênia viaja 
para Europa, um mistério surge para os dois solucionar - onde se hospeda o 
vento nos dias em que não sopra na cidade e quando ele voltará? Obstinados, 
os irmãos, junto com Baguinho, Ana e Caó, embarcam em uma aventura  
narrativa  no mundo da palavra  e da imaginação.”

Texto extraído da sinopse da obra “A roda do vento”
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Título: De mim já nem se lembra
Autor:  Luiz Ruffato
Assunto:  Literatura brasileira. Ficção brasileira
Biblioteca: Taguatinga

“Ao abrir uma pequena caixa encontrada no quarto da mãe falecida, o narrador  
se depara com um maço de cartas cuidadosamente  atadas por um cordel. 
Dirigidas à mãe e escritas pelo irmão, vitimado por um acidente, essas cinquenta 
cartas reconstituem um passado e registram também mudanças políticas, 
econômicas e culturais no apogeu da ditadura militar brasileira, convidando o 
leitor a espreitar a memória de uma família com "olhos derramando  saudades".”

Texto extraído  da sinopse da obra “De mim já nem se lembra” 
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Título: Seleta em prosa e verso
Autor:  Ariano  Suassuna
Assunto:  Prosa brasileira
Biblioteca: Recanto das Emas, Taguatinga  e Riacho Fundo

“Seleta e Prosa e Verso, de Ariano Suassuna, é uma coletânea de textos 
variados de um dos principais escritores brasileiros vivos. Coordenada  por Paulo 
Rónai e com textos selecionados por Silviano  Santiago, conta ainda com um 
depoimento do autor. Em meio a teatro e escritos em prosa, o livro é também 
uma rara oportunidade de de entrar em contato com a poesia de Suassuna.”

Texto extraído da sinopse da obra “Seleta em prosa e verso” 

Título: O clube dos anjos
Autor:  Luís Fernando Veríssimo
Assunto:  Contos brasileiros. Literatura brasileira. Ficção brasileira
Biblioteca: Taguatinga  e Samambaia 

“Este terceiro volume da série 'Plenos Pecados' trata do tema 'gula'. Com humor 
genial, Luis Fernando Verissimo conta uma história policial, envolvente  e 
misteriosa. Dez homens encontram-se, ano após ano, em torno da mesa para 
celebrar sua amizade e sobretudo a gula ... mas esta tentação vai levá-los à 
morte.”

Texto extraído da sinopse da obra “O clube dos anjos”
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Título: Othello
Autor:  William Shakespeare
Assunto:  Literatura inglesa. Teatro (Literatura)
Biblioteca: Riacho Fundo

“Um soldado popular e homem recém-casado, Otelo parece estar em uma posição 
invejável. E, no entanto, quando seu suposto amigo Iago lança dúvidas em sua mente 
sobre a fidelidade de sua esposa Desdêmona e as verdadeiras intenções de seu amigo 
Cássio, ele é gradualmente consumido pela suspeita. Nessa poderosa tragédia, a 
inocência é corrompida e a confiança é corroída à medida que todo relacionamento é 
atraído por uma rede emaranhada de ciúmes.
Este livro contém uma introdução geral à vida de Shakespeare e ao teatro elisabetano, 
uma introdução separada a Otelo, uma cronologia, sugestões para leitura adicional, um 
ensaio discutindo as opções de desempenho no palco e na tela e um comentário.”

Texto extraído da sinopse da obra “Othello” 
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Título: Folhas de relva
Autor: Walt Whitman
Assunto:  Poesia norte-americana
Biblioteca: Samambaia

“Walt Whitman é considerado pela crítica mundial o maior poeta da literatura 
norte-americana. Sua obra prima 'Folhas de Relva' é um dos pilares das letras 
modernas. Nela Whitman introduziu o verso livre e o tratamento poético das 
coisas cotidianas, dos progressos técnicos, da vida nas cidades e, com total 
franqueza, o sexo.”

Texto extraído da sinopse da obra “Folhas de relva” 

Título: O vampiro  Lestat: livro segundo da cronica dos vampiros
Autor: Anne Rice
Assunto:  Ficção fantástica. Ficção norte-americana. Histórias de terror. Vampiros 
- Ficção
Biblioteca: Samambaia 

“Narrado em forma de autobiografia, o romance acompanha o vampiro através dos 
séculos enquanto ele busca sua origem e um significado para sua existência. Ao 
invés da figura sombria descrita pelo vampiro  Louis no primeiro volume  das 
Crônicas Vampirescas, encontramos um Lestat de Lioncourt simpático, sedutor, 
romântico e até moralista.”

Texto extraído da sinopse da obra “O vampiro  Lestat: livro segundo  da crônica 
dos vampiros”
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Título: Jane Eyre
Autor: Charlotte Brontë
Assunto:  Ficção inglesa. Literatura inglesa
Biblioteca: Riacho Fundo

“Mistério, dificuldades e amor. Jane vem do nada, mas ela deseja tudo que a 
vida pode oferecer a ela. E quando ela encontra trabalho como governanta  
em uma misteriosa mansão, parece que ela finalmente encontrou seu par com 
o sombriamente fascinante Sr. Rochester. Mas Thornfield Hall contém um 
segredo vergonhoso - um que poderia  manter Jane e Rochester separados 
para sempre. Ela pode escolher entre o que é certo e sua única chance de 
felicidade?.”

Texto extraído da sinopse da obra “Jane Eyre” 
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Título: Musashi: volume I 
Autor:  Eiji Yoshikawa
Assunto:  Ficção japonesa. Ficção histórica. Literatura épica.
Biblioteca: Samambaia

“Musashi é o grande romance épico japonês do século XX. Esta história de 
Miyamoto Musashi, na vida real o grande samurai do japão da época dos 
xongus, conta como um jovem  selvagem  e sanguinário adquire,  ao longo de 
inúmeras  lutas e constantes situações de grande perigo, as qualidades e a 
têmpera que o levariam a ser o maior e mais sábio de todos os guerreiros.”

Texto extraído da sinopse da obra “Musashi: volume I” 

Título: A bibliotecária de Auschwitz
Autor: Antonio G. Iturbe
Assunto:  Literatura  espanhola - Romance. Guerra Mundial, 1939-1945
Biblioteca: São Sebastião 

“Muitas histórias do horror e sofrimento testemunhados dentro dos campos de 
concentração nazistas são contadas e recontadas, já estão gravadas  e arquivadas. É 
difícil, nesses relatos, encontrar atos de esperança e força diante de todo o mal 
registrado durante o Holocausto. A Bibliotecária de Auschwitz é um livro diferente. É 
uma história verdadeira  e cheia de detalhes a respeito de um professor  judeu, Fredy 
Hirsh, que criou uma escola secreta dentro do bloco 31, no campo de concentração de 
Auschwitz, dedicando-se a lecionar para cerca de 500 crianças. Criou também uma 
biblioteca de poucos volumes com a ajuda de Dita Dorachova, uma menina judia de 14 
anos que se arriscava  para manter viva a esperança trazida pelo conhecimento e 
escondia os livros embaixo do vestido.”

Texto extraído da sinopse da obra “A bibliotecária de Auschwitz”
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Título: A Malvada  [filme cinematográfico]
Diretor: Joseph L. Mankiewicz
Assunto:  Filmes dramáticos
Biblioteca: São Sebastião

“Na noite de entrega do prêmio Sarah Siddons, todas as atenções se voltam 
para Eve Harrington. Utilizando o flashback, a vida de Eve é revelada, desde 
quando conheceu e foi contratada como secretária de Margo Channing, uma 
grande estrela da Broadway, até ela mesma alcançar o estrelato.”

Texto extraído da sinopse da obra “A Malvada “ 
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Título:  A mulher silenciosa
Autor: A. S. A. Harrison
Assunto:  Literatura canadense - Romance
Biblioteca:  São Sebastião 

“Jodi e Todd estão juntos há 20 anos e, aparentemente,  levam uma vida 
invejável. Todd é um empreiteiro  bem-sucedido que pode bancar alguns luxos, 
como o enorme apartamento com uma vista deslumbrante para o lago, um 
Porsche (dele) e um Audi (dela) na garagem, e o estilo de vida de Jodi. 
Psicoterapeuta, ela atende em casa apenas dois clientes por dia, e tem tempo 
de sobra para as sessões de pilates, as aulas de arranjos florais, os passeios 
com Freud, o golden retriever  do casal, e o preparo  das refeições gourmet de 
que tanto gosta. Jodi ainda fica ansiosa ao ouvir a chave do marido abrindo a 
porta. Todd diz que nunca encontrará uma mulher igual a ela. Essa fachada  
perfeita, porém, está prestes a ruir. Todd é um adúltero  incurável,  e Jodi sabe 
disso.”

Texto extraído da sinopse da obra “A mulher silenciosa” 

Título: O Palhaço [filme cinematográfico]
Diretor: Selton Mello
Assunto:  Literatura  espanhola - Romance. Guerra Mundial, 1939-1945
Biblioteca: São Sebastião 

“Benjamim (Selton Mello) trabalha no Circo Esperança junto com seu pai 
Valdemar (Paulo José). Juntos, eles formam a dupla de palhaços Pangaré & 
Puro Sangue e fazem a alegria da plateia. Mas a vida  anda sem graça para 
Benjamin, que passa por uma crise existencial e assim, volta e meia, pensa em 
abandonar  Lola (Giselle Mota), a mulher que cospe fogo.”

Texto extraído da sinopse da obra “o Palhaço”
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Título: Del amor y otros demonios
Autor:  Gabriel  García  Márquez
Assunto:  Literatura colombiana - Romance
Biblioteca: Estrutural

“A melhor coisa sobre o mundo dos livros é quão amplo pode ser, tanto em 
termos dos tópicos a serem tratados quanto em relação à forma como eles os 
tocam; e entre tantas histórias e formas de dizer a si mesmo, "From Love and 
Other Demons", destaca-se consideravelmente. Esta história prende os leitores 
entre páginas sedutoras que fazem uso de uma narrativa requintada, fluida e 
intrigante; fazendo com que o leitor, assíduo ou pela primeira vez, se encontre 
no lugar de personagens incrivelmente realistas, que têm de enfrentar um 
destino singular, imprevisível e caprichoso, desencadeando eventos que 
marcaram um antes e um depois em suas vidas.”

Texto extraído da sinopse da obra “Del amor y otros demonios” 

http://siabi.ifb.edu.br

Novidades e sugestões de leitura

Título:  É fácil matar
Autor:  Agatha Christie
Assunto:  Ficção inglesa
Biblioteca: Estrutural 

“Graças à sua sagacidade e a um aguçado talento psicológico, a velha solteirona Miss 
Fullerton consegue descobrir a identidade  de um criminoso, responsável  por quatro 
assassinatos, e garante  saber inclusive o nome da próxima vítima. É isso, pelo menos, 
o que ela conta a seu companheiro  de viagem  Luke Fitzwilliam, um ex-policial 
aposentado  que retorna de trem a Londres depois de uma longa ausência do país. 
Fitzwilliam está disposto a desfrutar do sossego da aposentadoria, mas quando, logo 
em seguida, descobre que Miss Fullerton foi assassinada, desconfia que terá que 
abandonar o merecido descanso e voltar à ação.”

Texto extraído da sinopse da obra “É fácil matar” 

Título: El amor en los tiempos del cólera
Autor: Gabriel García Márquez
Assunto:  Literatura colombiana - Romance
Biblioteca: Estrutural

“Quando jovens, Florentino Ariza e Fermina Daza se apaixonam apaixonadamente, 
mas Fermina eventualmente decide se casar com um médico rico com uma família 
muito boa. Florentino está atordoado, mas ele é muito romântico. Sua carreira nos 
negócios floresce e, embora ele tenha 622 pequenos romances, seu coração ainda 
pertence a Fermina. Quando finalmente seu marido morre, Florentino vai ao funeral 
com toda a intenção. Aos cinquenta anos, nove meses e quatro dias depois de ter 
declarado amor a Fermina, ele fará isso mais uma vez. Com sagacidade humorística e 
estilo refinado, García Márquez traça a excepcional história de um amor que não é 
recíproco há meio século. Embora nunca pareça ser contido corretamente, o amor flui 
através do romance de mil maneiras - alegre, melancólico, enriquecedor, sempre 
surpreendente.”

Texto extraído da sinopse da obra “El amor en los tiempos del cólera”
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Título: O quinze
Autor: Rachel de Queiroz
Assunto:  Literatura. Literatura brasileira - Romance
Biblioteca: Estrutural

“A obra O Quinze aborda a seca de 1915, descreve alguns aspectos da vida do interior 
do Ceará durante um dos períodos mais dramáticos que o povo atravessou. O enredo é 
interessante, dramático, mostrando a realidade do Nordeste Brasileiro e se dá em dois 
planos.
No primeiro plano enfoca o vaqueiro Chico Bento e sua família, o outro a relação afetiva 
de Vicente, rude proprietário e criador de gado, e Conceição, sua prima culta e 
professora.
O segundo plano é, sem dúvida, a parte mais importante do livro. Apresenta a marcha 
trágica e penosa do vaqueiro Chico Bento com sua mulher e seus 5 filhos, representando 
os retirantes.”

Texto extraído da sinopse da obra “O quinze“ 

http://siabi.ifb.edu.br
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Título: Cien años de soledad
Autor: Gabriel  García  Márquez
Assunto:  Literatura colombiana - Romance
Biblioteca:  Estrutural 

“Muitos anos depois, em frente ao pelotão de fuzilamento, o Coronel Aureliano Buendía 
teve que recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para ver o gelo. "Com 
essas palavras começa um lendário romance nos anais da literatura universal, uma das 
mais fascinantes aventuras literárias do nosso século. Milhões de exemplares de Cem 
Anos de Solidão, lidos em todas as línguas, e o Prêmio Nobel de Literatura que coroou 
um trabalho que foi aberto "boca a boca" - como o escritor gosta de dizer - são a 
demonstração mais palpável da fabulosa aventura da família Buendía-Iguarán, com seus 
milagres, fantasias, obsessões, tragédias, incesto, adultérios, rebeliões, descobertas e 
condenações, representava ao mesmo tempo o mito e a história, a tragédia e o amor de 
todo o mundo.”

Texto extraído da sinopse da obra “Cien años de soledad” 

Título: Ragtime
Autor: E.L. Doctorow
Assunto:  Ficção histórica. Ficção norte-americana
Biblioteca: Samambaia 

“Uma tapeçaria extraordinária, Ragtime captura o espírito da América na era entre a 
virada do século e a Primeira Guerra Mundial. A história começa em 1906 em New 
Rochelle, NY, na casa de uma rica família americana. Numa preguiçosa tarde de 
domingo, o famoso artista de fuga Harry Houdini desvia seu carro para um poste de 
telefone em frente à casa deles. Quase magicamente, a linha entre fantasia e fato 
histórico, entre personagens reais e imaginários, desaparece. Henry Ford, Emma 
Goldman, JP Morgan, Evelyn Nesbit, Sigmund Freud e Emiliano Zapata entram e saem 
do conto, cruzando caminhos com a família imaginada de Doctorow e outros 
personagens fictícios, incluindo um imigrante e um músico de ragtime do Harlem, cuja 
insistência em um ponto de justiça leva-o à violência revolucionária.”

Texto extraído  da sinopse da obra “Ragtime”
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Título: Musashi : volume II
Autor: Eiji Yoshikawa
Assunto:  Ficção histórica. Ficção japonesa. Literatura épica
Biblioteca: Samambaia

“Musashi é o grande romance épico japonês do século XX. Esta história de 
Miyamoto Musashi, na vida real o grande samurai do japão da época dos 
xongus, conta como um jovem selvagem e sanguinário adquire, ao longo de 
inúmeras lutas e constantes situações de grande perigo, as qualidades e a 
têmpera que o levariam a ser o maior e mais sábio de todos os guerreiros.”

Texto extraído da sinopse da obra “Musashi : volume II“ 
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Título: O demônio do rei
Autor: Graham Staplehurst 
Assunto:  Histórias de aventuras. Jogos de fantasia. Ficção inglesa
Biblioteca: Samambaia

“Você é Robin Hood. A notícia chega até você que Sir Jean du Melusine, um 
francês perigoso, chegou à Inglaterra para ajudar o maligno rei João. 
Obviamente, você decide fazer algo sobre este evento infeliz ...”

Texto extraído da sinopse da obra “O demônio do rei” 

Título: The last of the Mohicans
Autor: James Fenimore Cooper
Assunto:  Ficção norte-americana.  Histórias de aventuras.  Ficção histórica
Biblioteca: Samambaia 

“É 1757. No nordeste da América, os exércitos da Grã-Bretanha e da França lutam pela 
ascendência. Seu conflito, no entanto, se sobrepõe a lutas mais antigas entre nações 
de americanos nativos pela posse das mesmas terras e entre os povos nativos e 
colonizadores brancos. Através dessas camadas de conflito, Cooper traça uma 
emocionante narrativa, na qual Cora e Alice Munro, filhas de um comandante britânico 
na linha de frente da guerra colonial, tentam se juntar a seu pai.. O romance de Cooper 
é repleto de atividades de incidentes vívidas através do terreno selvagem, 
escaramuças, traição e brutalidade - mas reflete também sobre a interação entre os 
colonos e os povos nativos. Através do personagem Hawkeye, Cooper levanta 
questões duradouras sobre as práticas da fronteira americana e o eclipse das culturas 
indígenas.”

Texto extraído  da sinopse da obra “The last of the Mohicans”
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Título: Fortaleza digital
Autor: Dan Brown
Assunto: Literatura norte-americana. Ficção norte-americana. Histórias de 
suspense. Agentes do serviço de inteligência - Ficção. Computadores - Medidas 
de segurança - Ficção
Biblioteca: Samambaia, Brasília e Gama

“Em 'Fortaleza Digital', Brown mergulha no universo dos serviços de informação e 
ambienta sua história na ultra-secreta e multibilionária NSA, a Agência de Segurança 
Nacional americana, mais poderosa do que a CIA ou qualquer outra organização de 
inteligência do mundo. Quando o super computador da NSA, até então considerado uma 
arma invencível para decodificar mensagens terroristas transmitidas pela Internet, se 
depara com um novo código que não pode ser quebrado, a agência recorre a sua 
criptógrafa, a matemática Susan Fletcher. Presa numa teia de segredos e mentiras, sem 
saber em quem confiar, Susan precisa encontrar a chave do engenhoso código para evitar 
o maior desastre da história da inteligência americana e para salvar a sua vida e a do 
homem que ama.”

Texto extraído da sinopse da obra “Fortaleza digital“
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Novidades e sugestões de leitura

Título: Ramsés: o filho da luz
Autor: Christian Jacq 
Assunto:  Ficção francesa. Civilização Egito. Ficção histórica. Biografia como 
forma literária
Biblioteca: Samambaia

“Quando se evoca a grandeza do antigo Egito, um nome vem imediatamente á memória: 
Ramsés, que reinou durante mais de sessenta anos. Por agora, Ramsés tem apenas 14 
anos; seu pai, Séthi, faraó venerado pelo povo, fez do Egito o mais poderoso império do 
mundo. Ao recriar a grandiosidade e o mistério dos tempos antigos, retrata, como nunca 
se fez antes, o magnífico faraó Ramsés, cujo reinado se encontra talhado em esculturas 
colossais. Pertencente à XIX dinastia do Egito Antigo, Ramsés soube cultivar a 
sabedoria, a justiça e a prosperidade. Abençoado por Sethi e amado pelo povo, ele 
reinou por mais de 60 anos às margens do Nilo, a terra do misticismo e do 
encantamento.”

Texto extraído da sinopse da obra “Ramsés: o filho da luz” 

Título: Como Proust pode mudar sua vida
Autor: Alain de Botton
Assunto:  Ficção. Humor na literatura. Autobiografia.  Ensaios
Biblioteca: Samambaia 

“Com extrema sensibilidade, senso de humor e erudição, o escritor Alain de 
Botton revela  a fonte inesgotável  de sábios conselhos para a vida cotidiana 
que se encerra na biografia, na correspondência e na obra de Marcel Proust. 
Das relações de amizade ao amor, da expressão dos sentimentos até a 
importância de se desfrutar  o tempo e se deixar os livros de lado, Alain de 
Botton identifica na vida e obra do autor francês observações  sobre a 
convivência  humana, em que desponta o retrato vibrante  de um escritor 
excêntrico, mas adorável,  e um poderoso  testemunho sobre o poder  
transformador  das literaturas.”

Texto extraído  da sinopse da obra “Como  Proust pode mudar sua vida”
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Título:Os ratos
Autor: Dyonelio Machado
Assunto:  Literatura brasileira. Literatura brasileira - Romance. Ficção brasileira.        
Ficção doméstica
Biblioteca: Samambaia, Brasília e Gama

“Em uma década marcada por grandes romances dedicados aos dramas cotidianos da 
população mais pobre, Dyonelio transformou Naziazeno Barbosa, atormentado 
protagonista de 'Os Ratos', em uma das figuras mais marcantes da galeria de 
personagens desvalidos que povoam a literatura brasileira dos anos 30. Naziezeno 
precisa de cinqüenta e três mil-réis para pagar a conta do leite e sai pela cidade - Porto 
Alegre do começo do século XX - para cavar o dinheiro. Como num lance de jogo, a 
narração seguirá as andanças desse funcionário público, movido pela mais estrita 
necessidade, durante um único dia.”

Texto extraído da sinopse da obra “Os ratos” 

http://siabi.ifb.edu.br

Novidades e sugestões de leitura

Título: O senhor dos anéis: segunda parte: as duas torres
Autor: J. R. R.Tolkien
Assunto:  Ficção.
Biblioteca: Samambaia e Riacho Fundo

“A Comitiva do Anel se divide. Frodo e Sam continuam a viagem, descendo 
sozinhos o Grande Rio Anduin - mas não tão sozinhos assim, pois uma figura 
misteriosa segue todos os seus passos...”

Texto extraído da sinopse da obra “O senhor dos anéis: segunda parte: as duas 
torres” 

Título: A rainha dos condenados
Autor: Anne Rice
Assunto:  Ficção fantástica. Histórias de terror. Ficção norte-americana.  
Vampiros - Ficção
Biblioteca: Samambaia 

“Em A rainha dos condenados, a escritora americana Anne Rice retoma os 
personagens  que a tornaram  famosa e faz o livro de maior suspense e 
densidade  de suas Crônicas Vampirescas. Aqui, há vampiros  para todos os 
gostos. Jovens  e delinqüentes, como Baby Jenk, da Gangue das Garra, 
românticos como Armand e Daniel, estudiosos como Jesse, que investiga para 
a organização conhecida como Talamasca, a história desses seres estranhos, 
imortais misturados entre mortais, para quem sangue, sexo e morte são 
elementos indissolúveis  do dia-a-dia.”

Texto extraído  da sinopse da obra “A rainha dos condenados”
 



Avisos...

Boletim Informativo
SIBIFB

2018

Título: A história do ladrão  de corpos: crônicas vampirescas
Autor: Anne Rice 
Assunto:  Literatura brasileira. Literatura brasileira - Romance. Ficção brasileira.        
Ficção doméstica
Biblioteca: Samambaia

“Um desconhecido que o persegue em vários lugares do mundo – Veneza, Hong Kong, 
Miami, Londres e Paris – propõe a troca de seu corpo com o do vampiro. É a 
oportunidade de Lestat sentir as sensações de um mortal. É a chance de Raglan James 
experimentar os poderes de um imortal. Esta é uma história contemporânea,  passada no 
final dos anos 80, inclusive no Rio de Janeiro. Depois de alcançar o sucesso durante sua 
curta carreira de cantor de rock, Lestat se enfronha no candomblé e espiritismo, pelas 
mãos de David Talbot, um amigo mortal que recusa sua oferta de sangue negro. 
Torturado por seu amor, suas dúvidas e sua solidão secular, Lestat sonha ser humano 
outra vez. Ver o sol, beber e comer como qualquer outra pessoa.”

Texto extraído da sinopse da obra “A história do ladrão de corpos: 
crônicas vampirescas”
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Novidades e sugestões de leitura

Título: Entrevista com o vampiro
Autor: Anne Rice
Assunto:  Ficção fantástica. Vampiros - Ficção. Histórias de terror. Ficção 
norte-americana
Biblioteca: Samambaia 

“Este romance começa com um jovem repórter entrevistando Louis de Pointe 
du Lac, nascido em 1766 e transformado em vampiro por Lestat. Luis conta sua 
história aos ouvidos atentos do repórter, revelando segredos do mundo dos 
vampiros.”

Texto extraído da sinopse da obra “Entrevista  com o vampiro” 

Título: O Vampiro Armand
Autor: Anne Rice 
Assunto:  Ficção norte-americana.  Ficção fantástica. Vampiros - Ficção. 
Histórias de terror
Biblioteca: Samambaia

“Enquanto reflete sobre a condição de Lestat, Armand é convidado pelo jornalista David 
Talbot para contar a sua vida. A narrativa passa então abruptamente para o século XV, 
em Kiev Rus — uma cidade em ruínas dominada pelos mongóis onde Armand vive a 
sua infância — e depois para Constantinopla, onde ele é vendido como escravo por 
caçadores tártaros. Seu comprador é um Marius, um misterioso pintor veneziano 
(também vampiro). Ele é quem dará a Armand o dom da imortalidade. A autora 
descreve em detalhes o sensual relacionament do ainda mortal Armand com o seu 
mentor e a conseqüente transformação do pupilo em vampiro.”

Texto extraído da sinopse da obra “O Vampiro  Armand”
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Título: O senhor dos anéis: terceira parte: o retorno do rei
Autor: J. R. R. Tolkien
Assunto:  Ficção
Biblioteca: Samambaia  e Riacho Fundo

“Alternadamente cômica, singela, épica, monstruosa, diabólica, a narrativa 
desenvolve-se  em meio a inúmeras mudanças de cenários e de personagens,  
num mundo imaginário absolutamente convincente em seus detalhes. A 
Sombra dos exércitos do senhor do escuro cresce cada vez mais. Homens, 
Anões e Elfos unem-se para luta contra a escuridão. Enquanto isso, Frodo e 
Sam penetram na terra de mordor,  em sua empreitada  heróica para destruir o 
anel.”

Texto extraído da sinopse da obra “O senhor dos anéis: terceira parte: o retorno 
do rei” 

Título: Os crimes da luz
Autor: Giulio Leoni
Assunto:  Ficção italiana. Histórias de crimes e mistérios
Biblioteca: Samambaia

“Depois de surpreender os leitores em 'Os Crimes do Mosaico', o genial Dante Alighieri 
volta para desvendar um novo e intrigante caso nesta obra. Florença, agosto de 1300. 
Dante, faltando poucas horas para o fim de seu mandato como prior da cidade, é 
chamado aos pântanos do rio Arno, onde foi encontrada uma galé encalhada. A bordo, 
centenas de cadáveres e os restos de um engenho. De onde veio essa embarcação 
com sua carga de horror? E por que, depois de algumas horas, o arquiteto do imperador 
Frederico II é ferozmente assassinado? Cinqüenta anos antes, Frederico II morreu no 
limiar de uma extraordinária descoberta. Muito mais que um thriller, 'Os Crimes da Luz' é 
um desafio instigante para quem lê.”

Texto extraído da sinopse da obra “Os crimes da luz” 

Título: O mistério da cidade-fantasma
Autor: Marçal Aquino
Assunto:  Literatura  infantojuvenil  brasileira
Biblioteca: Riacho Fundo, Taguatinga  e Ceilândia

“Perdido numa cidade deserta, um grupo de jovens presencia fatos estranhos e 
aterrorizantes. Será que ali existem fantasmas?”

Texto extraído da sinopse da obra “O mistério da cidade-fantasma” 
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Título: Depths
Autor: Henning  Mankell
Assunto:  Ficção sueca. Histórias de suspense
Biblioteca: Samambaia

“É outubro de 1914, e o oficial da marinha sueca Lars Tobiasson-Svartman é encarregado 
de uma missão secreta para fazer leituras profundas em torno do arquipélago de 
Estocolmo. No curso de seu trabalho, ele pousa na ilha rochosa de Halsskär. Parece 
impossível que seja habitável, mas é o lar da jovem viúva Sara Fredrika, que vive em 
isolamento quase total e não sabe que o mundo está em guerra. Um homem de controle e 
precisão, Tobiasson-Svartman está impressionado com sua atração pela meio selvagem e 
analfabeta Sara Fredrika, um contraste total com sua esposa reservada e elegante. Logo 
ele encena o pior de seus impulsos, transformando-se em outro homem, muito mais 
perigoso, pronto para trocar mentiras e até mesmo a morte para se aproximar da mulher 
solitária sem perder a esposa. Questões de vergonha, fidelidade e dever são varridas para 
o mar enquanto ele luta para manter suas vidas paralelas, com consequências 
devastadoras para as mulheres que o amam.”

Texto extraído da sinopse da obra “Depths“ 
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Título: Samuel Rawet : ensaios
Organizador: Saul Kirschbaum
Assunto:  Literatura brasileira - História e crítica
Biblioteca: Samambaia

“Samuel Rawet nasceu na Polônia em 1929, de uma família tradicional judia, e veio para 
o Brasil ainda criança, em 1936. Aqui, desenvolveu uma intensa atividade literária, 
cobrindo os gêneros conto, teatro, crítica, ensaio. A importância de sua obra foi 
comparada à de Guimarães Rosa, Jorge Luis Borges, Júlio Cortazar, Alejo Carpentier, 
Witold Gombrowicz.Em 2004, toda sua obra ficcional foi re-editada pela Civilização 
Brasileira. Este é o primeiro livro de ensaios sobre Samuel Rawet, nos quais o leitor 
encontrará análises sobre a aldeiazinha polonesa onde Rawet nasceu, as contingências 
da imigração polonesa para o Brasil, aspectos literários de sua obra e as circunstâncias 
de sua morte em 1984, solitário, em Sobradinho.”

Texto extraído da sinopse da obra “Samuel Rawet: ensaios” 

Título: Feliz Ano Novo
Autor: Rubem Fonseca
Assunto:  Contos brasileiros
Biblioteca: Taguatinga , Samambaia, Riacho Fundo e Ceilândia

“Reúne contos repletos de violência com uma linguagem precisa e contundente 
que veio a se tornar a mais significativa  marca autoral do escritor. Uma dura 
crítica social numa obra que há quase quatro décadas se mantém atual e 
relevante,  mostrando o motivo pelo qual Rubem Fonseca se tornou um dos 
maiores gênios da literatura de nosso país.”

Texto extraído da sinopse da obra “Feliz Ano Novo”
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Título: O filho da mãe
Autor: Bernardo Carvalho
Assunto:  Literatura brasileira. Ficção brasileira
Biblioteca: Taguatinga  e Riacho Fundo 

“Em O filho da mãe, Bernardo Carvalho  orquestra uma multiplicidade de vozes e 
pontos de vista, sem nunca perder de foco o motivo recorrente da maternidade, 
imbricado com o seu avesso: o sentimento de orfandade, de desamparo e 
desajuste, cuja representação  mais crua é a guerra. "As mães têm mais a ver 
com a guerra do que imaginam", diz a certa altura uma personagem. O livro, de 
certo modo, é a demonstração  poética disso. Embora o pano de fundo da 
história seja a segunda guerra da Tchetchênia, em 2003, Carvalho  volta-se  
neste romance à figura da mãe, ao tema da maternidade.”

Texto extraído da sinopse da obra “O filho da mãe ”

http://siabi.ifb.edu.br

Novidades e sugestões de leitura

Biblioteca em Quadrinhos : Mafalda
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Joguinhos Culturais
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Aprenda se divertindo

Sabe aqueles canais do Youtube que você segue e assiste o tempo todo? Aqui vai uma dica de 
um canal legal e que pode te ajudar na escola. O manual do mundo faz experimentos e te ensina 
física, química, matemática, história e outras matérias de maneira divertida. Mostrando na 
prática como essas disciplinas são usadas no dia a dia. Comandado por Iberê Tenório o canal já 
tem 10 milhões de inscritos, mais de 1000 vídeos postados e quase 2 bilhões de visualizações. 
Siga, curta, aprenda e se divirta. No Youtube é só procurar por Manual do Mundo.
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Leia e Assista
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O Livro e o Filme

O Conde de Monte Cristo
O marinheiro Edmond Dantés é preso 
injustamente, vítima de um complô. Anos 
depois, consegue escapar da prisão, 
enriquece e planeja uma vingança 
mirabolante. A galeria de personagens 
criada por Dumas faz um retrato da 
França do século XIX, um mundo em 
transformação, em que passou a ser 
possível a mudança de posições sociais.
Uma história que envolve amor, traição,  
aventura e principalmente vingança 
chama a atenção pela narrativa romântica 
e histórica de Dumas, é um dos livros 
mais vendidos de todos os tempos. A 
adaptação para o cinema é de 2002 e 
conta Jim Caviezel de A paixão de Cristo 
e Guy Pearce de Amnésia entre os 
protagonistas.

Stephen King, conhecido por suas obras de terror e 
suspense conta em - O Iluminado - a história de um 
escritor que descobre segredos sombrios de um hotel e 
começa a se transformar num maníaco. Quer saber mais? 
O livro e o filme estão disponíveis na Biblioteca do 
Campus São Sebastião.

Você encontra o filme na 
Biblioteca de São Sebastião
791.221.7 C745 DVD0678

Você encontra o livro na 
Biblioteca de Planaltina 
821.133.1 D886c 041287

Você com certeza já ouviu falar nas histórias de Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Rapunzel e da 
Branca de Neve?! Elas foram escritas pelo irmãos Grimm e são na verdade contos de terror que 
foram adaptados ao longo dos séculos para se tornarem histórias infantis. Um pouco dessas origens 
assustadoras podem ser vistas na série de tv Grimm. 

A narrativa da série segue o 
detetive de Homicídios de 
Portland, Nick Burkhardt (David 
Giuntoli), que descobre que é um 
Grimm, o mais recente de uma 
linha de guardiões que juram 
manter o equilíbrio entre a 
humanidade e criaturas 
mitológicas, conhecidas como 
Wesen. As 5 primeiras 
temporadas da série estão 
disponíveis na Netflix.
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Escritor Homenageado
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Paulo Coelho (1947) é um escritor brasileiro, autor de romances, ficções, investigação policial, temas místicos e 
autoajuda, é um dos autores mais vendidos no mundo. Ocupa a cadeira nº 21 da Academia Brasileira de Letras.
Paulo Coelho de Souza nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto de 1947, foi um adolescente 
problemático, chegando a ser internado várias vezes entre os anos de 1965 e 1967. Ingressou na Faculdade de Direito 
Cândido Mendes, mas abandonou o curso para viver como hippie, época em que fez várias viagens pelo mundo.
Nos anos 70 conheceu o músico Raul Seixas com quem fez uma parceria que rendeu diversas músicas de sucesso do 
cantor, entre elas, “Gita”, “Eu Nasci há Dez Mil Anos Atrás”, e “Al Capone”.
Antes de se dedicar à literatura, Paulo Coelho foi ator, diretor de teatro e secretário de redação do jornal O Globo. Em 
1986, decidiu viajar pela Europa e fez a peregrinação do Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, 
experiência que o despertou para a literatura. No ano seguinte escreveu “O Diário de um Mago”, onde relata os seus 
três meses de peregrinação, e a partir de então, começou sua carreira bem sucedida como escritor.
Em 1988, Paulo Coelho publicou “O Alquimista” que se tornou best seller no Brasil e se destacou como um dos livros 
mais vendidos no mundo.
Paulo Coelho entrou para a Academia Brasileira de Letras em 2002, causando certa polêmica entre alguns literatos e 
críticos, pois, ficaram fora da Instituição autores consagrados como Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de 
Moraes.
Junto com sua esposa, a artista plástica Christina Oiticica, fundou o Instituto Paulo Coelho, instituição sem fins 
lucrativos, financiada através dos direitos autorais do escritor, dedicada a ajudar jovens e pessoas da terceira idade.
Paulo Coelho já foi considerado o autor brasileiro mais vendido na França. Seus livros são traduzidos em diversas 
línguas, recebeu diversos prêmios e condecorações, entre eles: Comendador da Ordem do Rio Branco (Brasil, 1998), 
Chevalier de L’Ordre National de la Legion d’Honneur (França, 2000), Corine Iternationeler Buchpreis (Alemanha, 
2002), Nelsen Gold Book Award for tee Alchemist (UK, 2004), Elle – Melhor Escritor Internacional (Espanha, 2008), 
entre outros.
                                                                                                                 Fonte: https://www.ebiografia.com/paulo_coelho


